
 

 

Philips
Microsistem muzical

100 W
Bluetooth®

cu MULTIPAIR
CD, MP3-CD USB Direct, FM

BTM5120B
Relaxaţi-vă cu muzică excelentă

Microsistemul muzical Philips cu streaming Bluetooth® pentru mai multe dispozitive 
acceptă şi redarea MP3 prin USB Direct şi intrare audio pentru alte sisteme. Difuzoarele 
puternice şi conversia prin cabluri bas îţi amplifică experienţa de divertisment de acasă.

Savuraţi muzica din diverse surse
• Transmite muzică prin Bluetooth® cu sincronizarea multi-dispozitiv
• Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
• USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
• Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Pentru o experienţă audio mai bogată
• Putere totală de ieșire 100 W RMS
• Boxele Bass Reflex oferă un bas profund și puternic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică

Ușor de utilizat
• Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi



 Sincronizare multi-dispozitiv

Transmiterea wireless de sunete prin 
Bluetooth® este din ce în ce mai frecventă în 
lumea sistemelor de sonorizare, dar 
majoritatea sistemelor compatibile Bluetooth® 
permit numai conectarea unui singur dispozitiv 
pe rând. Sincronizarea multi-dispozitiv îţi 
permite să sincronizezi până la trei dispozitive 
și să comuţi instantaneu între ele.

Boxe Bass Reflex
O cameră din spatele difuzorului, care conduce 
aerul către fantele acustice integrate în boxă, 
conferă notelor de bas un sunet mai puternic și 
mai realist.

USB Direct pentru o parcurgere simplă 
a pieselor MP3

Datorită capacităţii complete de transfer al 
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de 

confortul și de distracţia accesării mai multor 
melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de 
a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, 
Cald și Luminos pe care le puteţi utiliza pentru 
optimizarea intervalelor de frecvenţe pentru 
diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește 
o tehnologie de egalizare pentru reglarea 
automată a balansului și amplificarea celor mai 
importante frecvenţe pentru respectivul stil de 
muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound 
Control vă permite să vă bucuraţi din plin de 
muzica preferată, reglând balansul în funcţie de 
stilul de muzică redat.

Tuner digital, posturi presetate

Recepţionaţi postul pe care doriţi să îl 
presetaţi, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de 

presetare pentru memorarea frecvenţei. Cu 
posturile radio presetate care pot fi salvate, 
puteţi accesa rapid postul de radio preferat 
fără a trebui să căutaţi manual frecvenţele de 
fiecare dată.

Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW

MP3 înseamnă „MPEG 1 Audio layer-7,6 cm 
(3")”. MP3 este o tehnologie revoluţionară prin 
care fișierele audio mari sunt comprimate de 
10 ori fără o scădere simţitoare a calităţii 
audio. MP3 a devenit formatul standard de 
compresie audio utilizat pe Web, permiţând 
transferul rapid și ușor al fișierelor audio.
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Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Digital Sound 

Control
• Putere maximă ieșire (RMS): 100 W

Difuzoare
• Drivere boxe: Woofer de 4,5"
• Difuzor principal: 2 căi
• Tipuri de difuzoare: Tweeter din mylar

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Moduri redare disc: Repetare piesă/integrală/

program, Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie 
următoare/anterioară

• Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/
Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă 
anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Stop

• Mod Bluetooth: Redare/Pauză, Piesă anterioară/
Piesă următoare

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Benzi pentru tuner: FM Stereo
• Reglare automată digitală
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Presetări de posturi: 20
• Antenă: Antenă FM
• RDS: Tip program, Nume post de radio

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare audio analogică (S/D)
• USB: Port USB
• Conexiuni spate: Intrare AUX
• Intrare audio (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Profiluri Bluetooth: A2DP

Confort
• Alarme: Alarmă CD, Timer Sleep, Alarmă radio, 

Alarmă USB
• Ceas: Pe afișajul principal
• Indicaţii: Mod DIM

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA
• Manual de utilizare: Limbi multiple
• Telecomandă

Dimensiuni
• Adâncime unitate principală: 243 mm
• Înălţime unitate principală: 120 mm
• Lăţime unitate principală: 200 mm
• Dimensiuni boxă principală (L x A): 159 x 207 mm
• Înălţime boxă principală: 243 mm
• Adâncime ambalaj: 264 mm
• Înălţime ambalaj: 460 mm
• Lăţime ambalaj: 395 mm
• Greutate netă: 5,8 kg

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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