
 

 

Philips
Hudební mikrosystém

100 W
Bluetooth®

s funkcí MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B
Relaxujte u skvělé hudby

Hudební mikrosystém Philips se streamováním Bluetooth® pro více zařízení, přehráváním souborů MP3 

prostřednictvím připojení USB Direct a zvukovým vstupem pro ostatní systémy nabízí veškerou 

potřebnou podporu. Účinné reproduktory se zvýšeným důrazem na basové průduchy umocní zážitek 

z domácí zábavy.

Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Streamujte hudbu pomocí technologie Bluetooth® s párováním s více zařízeními
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby
• Digitální tuner se předvolbami pro mimořádné pohodlí

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS
• Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control

Snadné použití
• Digitální ladění FM pro předvolby až 20 stanic



 Párování s více zařízeními

Bezdrátový přenos zvuku technologií 
Bluetooth® je ve světě zvukových systémů 
stále obvyklejší, většina systémů kompatibilních 
s technologií Bluetooth® však umožňuje 
připojení vždy pouze k jednomu zařízení. 
Párování s více zařízeními vám umožňuje 
spárovat až tři zařízení a okamžitě mezi nimi 
přepínat.

Reprosoustavy Bass Reflex
Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch 
do akusticky vyladěných otvorů vestavěných 
v reprosoustavě a basové tóny mají 
průbojnější, realističtější zvuk.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. 
hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno 
využívat výhodné možnosti připojování 

několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím 
vestavěného připojení USB Direct.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr 
nastavení zvuku Vyvážení, Čistota, Výkon, 
Příjemný zvuk a Jas, které můžete použít pro 
optimalizaci frekvenčního rozsahu různých 
hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají 
technologii grafického ekvalizéru 
k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly 
posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve 
zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení 
zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co 
nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného 
nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly 
typu přehrávané hudby.

Digitální tuner s předvolbami

Stačí naladit stanici, kterou chcete uložit, a 
stisknutím a podržením tlačítka předvolby 
uložit frekvenci do paměti. Díky možnosti 
uložení rádiových stanic máte snadný přístup 
k oblíbené rádiové stanici, aniž by bylo pokaždé 
nutné ladit příslušnou frekvenci.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a 
CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio 
layer 3. Formát MP3 představuje kompresní 
technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké 
soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 
10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. Formát MP3 se stal standardním 
formátem komprese zvuku používaným na 
Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný 
přenos souborů.
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Zvuk
• Vylepšení zvuku: Digital Sound Control
• Maximální výstupní výkon (RMS): 100 W

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 4,5" basový reproduktor
• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové
• Typ reproduktorů: Mylarový výškový reproduktor

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/

vše/program, Rychlý posun vpřed/zpět, 
Vyhledávání stopy: další/předchozí

• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, 
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání 
programu, Repeat (Opakování), Funkce stop

• Režim Bluetooth: Přehrávání/pauza, Předchozí/
další

Tuner/příjem/vysílání
• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
• Předvolby stanic: 20
• Anténa: Anténa FM
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice

Možnosti připojení
• Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/

pravý)

• USB: Port USB
• Zadní konektory: Vstup AUX
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profily Bluetooth: A2DP

Pohodlí
• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, 
Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB

• Hodiny: Na hlavním displeji
• Indikátory: Režim DIM

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel
• Uživatelská příručka: Vícejazyčný
• Dálkový ovladač: Ano

Rozměry
• Hloubka hlavní jednotky: 243 mm
• Výška hlavní jednotky: 120 mm
• Šířka hlavní jednotky: 200 mm
• Rozměry hlavního reproduktoru (Š x H): 

159 x 207 mm
• Výška hlavního reproduktoru: 243 mm
• Hloubka balení: 264 mm
• Výška balení: 460 mm
• Šířka balení: 395 mm
• Čistá hmotnost: 5,8 kg

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
•
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