
 

 

Philips
Mikromusikkanlegg

100 W
Bluetooth®

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

BTM5120B
Slapp av med glimrende musikk

Mikromusikkanlegget fra Philips støtter Bluetooth®-streaming for flere enheter, MP3-
avspilling via USB Direct og lydinngang for andre systemer. Kraftige høyttalere med 
avanserte bassrør gir det lille ekstra til hjemmeunderholdningen.

Nyt musikk fra flere kilder
• Du kan strømme musikk via Bluetooth®-paring med flere enheter
• Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW
• USB Direct for enkel avspilling av MP3-musikk
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk
• Digitalsøking med forhåndsinnstilte stasjoner for ekstra brukervennlighet.

En rikere lydopplevelse
• 100 W RMS total utgangseffekt
• Bassreflekshøyttalere gir en dyp og kraftig bass
• Digital lydkontroll for optimale musikkstilinnstillinger

Lett å bruke
• Digital FM-tuning for å forhåndsinnstille opptil 20 stasjoner



 Paring med flere enheter

Trådløs Bluetooth®-lydoverføring blir stadig mer 
vanlig når det gjelder musikkanlegg, men de fleste 
Bluetooth®-kompatible musikkanlegg tillater bare at 
én enhet kobles til om gangen. Paring med flere 
enheter lar deg pare opptil tre enheter og bytte 
mellom dem enkelt og øyeblikkelig.

Bassreflekshøyttalere
I kabinettet blir det fra høyttalerelementets bakside 
generert en luftstrøm som føres ut gjennom akustisk 
justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer 
realistisk bassgjengivelse.

USB Direct for MP3-musikk

Takket være den fullstendige filoverførbarheten, kan 
du enkelt glede deg over hvor praktisk og morsomt 
det er å få tilgang til mer digital musikk via den 
innebygde USB Direct.

Digital lydkontroll

Digital lydkontroll gir deg et utvalg forhåndsinnstilte 
klangbilder for Balance, Clear, Powerful, Warm og 

Bright, som du kan bruke til å optimere 
frekvensområdene for ulike musikkstiler. Hver 
modus bruker grafisk utjevningsteknologi til å justere 
lydbalansen automatisk og forbedre de viktigste 
lydfrekvensene i den valgte musikkstilen. Digital 
lydkontroll gjør det enkelt å få mer ut av musikken 
ved at lydbalansen finjusteres etter den typen musikk 
du spiller.

Digital stasjonssøking med forvalg

Finn den kanalen du vil forhåndsinnstille, trykk på og 
hold nede knappen for forhåndsinnstilling for å lagre 
frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan 
lagres, får du raskt tilgang til favorittradiostasjonen 
uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver 
gang.

Spill MP3-CD, CD og CD-R/RW

MP3 står for MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3 
er en revolusjonerende komprimeringsteknologi 
som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti 
ganger mindre uten at det går ut over lyden i særlig 
grad. MP3 gir rask og enkel overføring av lydfiler, og 
har blitt standard lydkomprimeringsformat på 
Internett.
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Spesifikasjoner
Lyd
• Lydforbedring: Digital lydkontroll
• Maksimal utgangseffekt (RMS): 100 W

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 4,5" basshøyttaler
• Hovedhøyttaler: 2-veis
• Høyttalertyper: Diskanthøyttaler i Mylar-materiale

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Modi for plateavspilling: Gjenta/en/alle/program, 

Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk
• USB Direkte-modi: Hurtig forover / Hurtig 

bakover, Play/pause, Forrige/neste, Programmer 
Play, Gjenta, Stopp

• Bluetooth-modus: Play/pause, Forrige/neste

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo
• Automatisk digital søking
• Tunerforbedringer: Automatisk lagring
• Forhåndsinnstillinger: 20
• Antenne: FM-antenne
• RDS: Programtype, Stasjonsnavn

Tilkoblingsmuligheter
• Lydtilkoblinger: Analog audio inn (V/H)
• USB: USB-vert
• Tilkoblinger bak: AUX-inngang
• Lyd inn (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profiler: A2DP

Anvendelighet
• Alarmer: CD-alarm, Sleep timer, Radioalarm, USB-

alarm
• Klokke: På hovedskjerm
• Indikasjoner: DIM-modus

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Nettledning
• Brukerhåndbok: Flerspråklig
• Fjernkontroll

Mål
• Hovedenhetens dybde: 243 millimeter
• Hovedenhetens høyde: 120 millimeter
• Hovedenhetens bredde: 200 millimeter
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 

159 x 207 millimeter
• Høyde, hovedhøyttaler: 243 millimeter
• Emballasjedybde: 264 millimeter
• Emballasjehøyde: 460 millimeter
• Emballasjebredde: 395 millimeter
• Nettovekt: 5,8 kg

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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