
 

 

Philips
Mikro zenei rendszer

100 W
Bluetooth®

MULTIPAIR technológiával
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B
Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A Philips mikro zenei rendszer, valamint a Többeszközös Bluetooth® folyamatos átvitel, az USB Direct 

segítségével történő MP3-lejátszás, illetve az audiobemenet más rendszerek számára, mind 

támogatottak. A nagy teljesítményű, mélyhangtölcséres hangsugárzók a felkonvertálással átütő erejű 

otthoni szórakozást nyújtanak.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Zenelejátszás Bluetooth® kapcsolaton keresztül többeszközös párosítással
• MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
• USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
• Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• 100 W RMS kimeneti összteljesítmény
• A Bass Reflex hangsugárzók mély és erőteljes basszushangzást produkálnak
• Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Egyszerű használat
• FM digitális hangolás a 20 állomás programozásához



 Többeszközös párosítás

A vezeték nélküli Bluetooth® hangátvitel egyre 
általánosabbá válik a hangrendszerek világában, 
azonban a legtöbb Bluetooth®-kompatibilis 
rendszer egyszerre csak egy eszköz 
csatlakozását teszi lehetővé. A többeszközös 
párosítás révén akár három eszköz is 
összekapcsolható, és azonnal váltani lehet 
közöttük.

Bass Reflex hangsugárzók
A hangszóró mögött található egy kamra, 
amely az akusztikus hangolású nyílások felé 
vezeti a levegőt, erőteljesebbé és 
valóságosabbá téve a mélyhangok 
megszólalását.

USB Direct az MP3 zenéhez

A fájlátvitel teljes körű támogatásának 
köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a 

megnövelt mennyiségű digitális zene által 
nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített 
USB Direct csatlakozón keresztül.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, 
hogy a gyárilag előre beállított Balance, Clear, 
Powerful, Warm vagy Bright beállítás 
kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei 
stílusok frekvenciatartományait. Az egyes 
üzemmódok grafikus hangszín-szabályozási 
eljárás segítségével automatikusan beállítják a 
kiegyenlített hangzást, és erősítik az adott 
zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. 
A digitális hangzásszabályozás pontosan az 
éppen játszott zene típusához igazítja a 
hangegyensúlyt, így a lehető legtöbbet hozhatja 
ki a zenéből.

Digitális hangolás programhelyekkel

Egyszerűen hangoljon egy rádióállomásra, 
amelyet be kíván programozni, majd nyomja 
meg és tartsa lenyomva a preset gombot a 
frekvencia tárolásához. A beprogramozott 
állomások kiválasztásával könnyedén 
hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, 
anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnia 
azokat minden alkalommal.

MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás

Az MP3 rövidítés az „MPEG 1 Audio Layer 3" 
kifejezést takarja. Az MP3 egy forradalmian új 
tömörítési technológia, amellyel hatalmas 
digitális zenei fájlok tized akkora méretre 
csökkenthetők, hangminőségük radikális 
romlása nélkül. Az MP3 vált a világhálón 
használt szabványos hangtömörítési 
formátummá, amely a hangfájlok könnyű és 
gyors átvitelét teszi lehetővé.
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Hangzás
• Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: 4,5"-es mélyhangszóró
• Fő hangsugárzó: 2-utas
• Hangszóró-típusok: Mylar magassugárzó

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Lemezlejátszási módok: Ismétlés: egy/mind/

program, Gyorskeresés előre/visszafelé, 
Következő/előző műsorszám keresése

• Direct USB módok: Gyors vissza/Gyors előre, 
Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott 
lejátszás, Ismétlés, Leállítás

• Bluetooth mód: Lejátszás/Szünet, Előző/Következő

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Automatikus digitális hangolás
• Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
• Programhelyek: 20
• Antenna: FM antenna
• RDS: Programtípus, Állomásnév

Csatlakoztathatóság
• Audiocsatlakozások: Analóg hangbemenet (bal/

jobb)

• USB-vel: USB-gazdaport
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet
• Audiobemenet (3,5 mm-es)
• Bluetooth®: Bluetooth V2.1
• Bluetooth® profilok: A2DP

Kényelem
• Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós 

ébresztés, USB-s ébresztés
• Óra: Fő kijelzőn
• Javaslatok: DIM üzemmód

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Távvezérlő

Méretek
• Főegység mélysége: 243 mm
• Főegység magassága: 120 mm
• Főegység szélessége: 200 mm
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 159 x 207 mm
• Fő hangsugárzó magassága: 243 mm
• Csomag mélysége: 264 mm
• Csomag magassága: 460 mm
• Csomag szélessége: 395 mm
• Nettó tömeg: 5,8 kg

Tápellátás
• Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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