
 

 

Philips
Mikro mūzikas sistēma

100 W
Bluetooth®
ar MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B
Atpūtieties ar lielisku mūziku

Philips mikro mūzikas sistēma ar vairāku ierīču Bluetooth® straumēšanu, MP3 
atskaņošanu, izmantojot USB Direct un audio ieeju citām sistēmām. Jaudīgi skaļruņi ar 
zemfr. skaņas kanāliem uzlabo jūsu mājas izklaides pieredzi.

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem
• Straumējiet mūziku Bluetooth® tīklā ar vairāku ierīču savienošanu
• Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
• USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
• Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
• Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• 100 W RMS kopējā izejas jauda
• Zemās frekvences skaņas atstarošanas skaļruņi nodrošina piesātinātu un iespaidīgu zemās 

frekvences skaņu
• Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem

Vienkārša lietošana
• FM digitālā regulēšana ar iespēju iepriekš iestatīt līdz pat 20 stacijām



 Vairāku ierīču savienošana

Bezvadu Bluetooth® audio pārraide ir ļoti izplatīta 
skaņas sistēmu pasaulē, taču lielākā daļa ar 
Bluetooth® saderīgās sistēmas ļauj pievienot tikai 
vienu ierīci vienlaikus. Vairāku ierīču savienošana 
sniedz iespēju pievienot līdz pat trīs ierīces un 
pārslēgties starp tām vienā mirklī.

Skaļruņi ar fāzu invertoru
Nodalījums aiz skandas skaļruņa, kas novada gaisu uz 
akustiski noregulētām atverēm, kas iebūvētas 
skaļrunī, nodrošina spēcīgākus un reālistiskākus 
zemās frekvences toņus.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas 
atskaņošanai

Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt 
ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai 
mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu 
Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas 

kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu 
frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs 
režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai 
automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un 
pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā 
mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole 
atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas 
klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru 
atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Digitālā regulēšana ar iepriekš iestat.

Vienkārši noregulējiet ierīci uz staciju, kuru vēlaties 
iestatīt kā iepriekšēju iestatījumu, nospiediet un 
turiet iepriekšējās iestatīšanas pogu, lai saglabātu 
frekvenci atmiņā. Ar iepriekš iestatītām 
radiostacijām, ko iespējams saglabāt atmiņā, varat ātri 
piekļūt savai iecienītajai radiostacijai, katru reizi 
manuāli nemeklējot vajadzīgo frekvenci.

Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW

MP3 — MPEG 1 formāta 7,6 cm (3 collu) audio 
atskaņotājs. MP3 ir revolucionāra saspiešanas 
tehnoloģija, kas līdz desmit reizēm samazina 
apjomīgus digitālos mūzikas failus, krasi nepasliktinot 
to skaņas kvalitāti. MP3 ir kļuvis par standarta audio 
saspiešanas formātu, ko lieto globālajā tīmeklī un kas 
nodrošina ātru un vienkāršu audio failu pārsūtīšanu.
BTM5120B/12

Specifikācijas
Skaņa
• Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole
• Maksimālā izejas jauda (RMS): 100 W

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 4,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
• Pamatskaļrunis: Divvirzienu
• Skaļruņu tipi: Mylar augstfrekv. skaļrunis

Audio atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Disku atskaņošanas režīmi: Atkārtot/vienu/visu/

programma, Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/
iepriekšējā celiņa meklēšana

• USB Direct režīmi: Ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, 
Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/nākamais, 
Programmas atskaņošana, Atkārtot, Apturēt

• Bluetooth režīms: Atskaņot/pauzēt, Iepriekšējais/
nākamais

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Automātiska digitālā regulēšana
• Uztvērēja uzlabojumi: Automātiska saglabāšana
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• Antena: FM antena
• RDS: Programmas veids, Stacijas nosaukums

Savienojamība
• Audio savienojumi: Analogā audio ieeja (K/L)
• USB: USB resurss
• Aizmugurējie savienojumi: AUX ieeja
• Audio ieeja (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth profili: A2DP

Lietošanas komforts
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, 

Izslēgšanās taimeris, Radio modinātāja signāls, USB 
modinātāja signāls

• Pulkstenis: Galvenajā displejā
• Rādījumi: DIM režīms

Piederumi
• Iekļautie piederumi: AC strāvas vads
• Lietotāja rokasgrāmata: Vairākas valodas
• Tālvadības pults

Izmēri
• Ierīces dziļums: 243 mm
• Ierīces augstums: 120 mm
• Ierīces platums: 200 mm
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 159 x 207 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 243 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 264 mm
• Iesaiņojuma augstums: 460 mm
• Iesaiņojuma platums: 395 mm
• Neto svars: 5,8 kg

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
•
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