
 

 

„Philips“
Muzikos mikrosistema

100 W
„Bluetooth®“
su MULTIPAIR
CD, MP3-CD, „USB Direct“, FM

BTM5120B
Atsipalaiduokite klausydamiesi 

puikios muzikos
„Philips“ muzikos mikrosistema su „Bluetooth®“ muzikos transliavimo į kelis įrenginius 
funkcija, MP3 atkūrimu per „USB Direct“ ir garso įvestimi kitoms sistemoms prijungti. 
Galingi garsiakalbiai su žemųjų dažnių vamzdeliais išplės jūsų namų pramogų galimybes.

Mėgaukitės muzika iš kelių šaltinių
• Transliuokite muziką per „Bluetooth®“ su kelių prietaisų susiejimo funkcija
• Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\
• „USB Direct“ lengvai MP3 muzikos perklausai
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių
• Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui

Praturtinkite savo muzikos pojūčius
• 100W RMS bendra išvesties galia
• Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius
• Skaitmeninis garso valdymas optimaliam muzikos stiliaus nustatymui

Paprasta naudoti
• FM skaitmeninis derinimas iki 20 iš anksto nustatomų stočių



 Kelių prietaisų susiejimas

Belaidis „Bluetooth®“ garso persiuntimas 
garso sistemų pasaulyje yra itin dažnas, tačiau 
daugelyje su „Bluetooth®“ suderinamų sistemų 
vienu metu galima prijungti tik vieną prietaisą. 
Naudodami kelių prietaisų susiejimo funkciją 
galite susieti iki trijų prietaisų ir iškart juos 
perjungti.

Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, 
kurioje oras nukreipiamas į akustines 
garsiakalbio angas, žemiesiems dažniams 
suteikia smarkumo ir natūralumo.

„USB Direct“ lengvai MP3 muzikos 
perklausai

Dėl neribojamo failų persiunčiamumo galite 
mėgautis patogia ir malonia prieiga prie daugiau 

skaitmeninės muzikos įrašų naudodamiesi 
integruotu „USB Direct“.

Skaitmeninio garso valdymas

Skaitmeninis garso valdymas – tai galimybė iš 
anksto nustatyti balanso, aiškaus, galingo, šilto 
ir šviesaus skambesio dažnių diapazonus, 
kuriuos galite naudoti klausydami įvairių 
muzikos stilių. Kiekvienas režimas naudoja 
grafinio suvienodinimo technologiją, kuri 
automatiškai suderina garso balansą ir padidina 
svarbiausius jūsų pasirinkto muzikos stiliaus 
garso dažnius. Be to, naudodamiesi 
skaitmeninio garso valdymo funkcija, galėsite 
mėgautis muzika – garso balansas kruopščiai 
reguliuojamas, kad derėtų prie leidžiamos 
muzikos tipo.

Skaitmeninis išankstinis nustatymas

Paprasčiausiai pasirinkite norimą stotį, 
paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo 
mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto 
nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, 
galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo 
stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo 
nustatyti dažnių.

Leiskite MP3-CD, CD ir CD-R/RW\

MP3 („MPEG 1 Audio layer“ 7,6 cm (3 col.) yra 
revoliucinė glaudinimo technologija, kurią 
naudojant didelės skaitmeninės muzikos 
rinkmenos gali būti sumažinamos iki 10 kartų, 
radikaliai nepakeičiant garso kokybės. MP3 
tapo standartiniu garso glaudinimo formatu, 
naudojamu pasauliniame žiniatinklyje, jis 
suteikia galimybę greitai ir lengvai persiųsti 
garso rinkmeną.
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Garsas
• Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas
• Maksimali išvesties galia (RMS): 100 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 4,5" garsiakalbis
• Pagrindinis garsiakalbis: dvipusis
• Garsiakalbių tipai: „Mylar“ aukštųjų dažnių 

garsiakalbis

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Diskų atkūrimo režimai: Kartoti/vieną/visas/

programas, Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio 
takelio paieška

• „USB Direct“ režimai: Greitai sukti atgal / į priekį, 
Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Programų 
leidimas, Pakartoti, Stabdyti

• „Bluetooth“ režimas: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/
kitas

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Imtuvo diapazonas: FM stereo
• Automatinis skaitmeninis nustatymas
• Imtuvo patobulinimas: „Auto Store“
• Iš anksto nustatytos stotys: 20
• Antena: FM antena
• RDS: Programos tipas, Stoties pavadinimas

Prijungimo galimybė
• Garso jungtys: Analoginė garso įvestis (K/D)
• USB: USB jungtis

• Galinė jungtis: AUX įvestis
• Garso įvestis (3,5 mm)
• „Bluetooth“: „Bluetooth“ V2.1
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP

Patogumas
• Žadintuvai: CD žadintuvas, Išsijungimo laikmatis, 

radijo žadintuvas, USB žadintuvas
• Laikrodis: Pagrindiniame ekrane
• Rodmenys: DIM režimas

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas
• Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis
• Nuotolinis valdymas

Matmenys
• Pagrindinio įrenginio gylis: 243 mm
• Pagrindinio įrenginio aukštis: 120 mm
• Pagrindinio įrenginio plotis: 200 mm
• Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 

159 x 207 mm
• Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 243 mm
• Pakuotės gylis: 264 mm
• Pakuotės aukštis: 460 mm
• Pakuotės plotis: 395 mm
• Grynas svoris: 5,8 kg

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
•
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