
 

 

Philips
Hudobný mikrosystém

100 W
Bluetooth®

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

BTM5120B
Relaxujte so skvelou hudbou

Hudobný mikrosystém Philips s prenosom cez rozhranie Bluetooth® z viacerých zariadení, prehrávanie 

súborov MP3 cez rozhranie USB Direct a zvukový vstup pre iné systémy sú všetko podporované prvky. 

A s výkonnými reproduktormi s basovými trubicami s prevzorkovaním sa zábava vo vašej domácnosti 

môže naplno začať.

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Streamovanie hudby cez rozhranie Bluetooth® pri spárovaní viacerých zariadení
• Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
• USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Jednoduché používanie
• Digitálne ladenie v pásme FM s až 20 predvolenými stanicami



 Párovanie viacerých zariadení

Bezdrôtový prenos zvuku cez rozhranie 
Bluetooth® je vo svete hudobných systémov 
čoraz bežnejší, ale väčšina systémov 
kompatibilných s rozhraním Bluetooth® 
umožňuje pripojiť v jednom čase len jedno 
zariadenie. Pri párovaní viacerých zariadení je 
možné pripojiť až tri zariadenia a ľubovoľne 
medzi nimi prepínať.

Reproduktory Bass Reflex
Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie 
vzduch do akusticky vyladených otvorov 
zabudovaných do reproduktora, dodáva basom 
oveľa údernejší, realistický zvuk.

USB Direct pre jednoduché prehrávanie 
hudby vo formáte MP3

Vďaka maximálnej prenosnosti súborov si 
môžete vychutnávať pohodlie a zábavu pri 

dostupnosti väčšieho množstva digitálnej 
hudby cez vstavané rozhranie USB Direct.

Digitálne ovládanie zvuku

Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám 
ponúka výber prednastavených režimov 
Vyvážený, Čistý, Silný, Príjemný a Jasný, 
pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné 
rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim 
používa technológiu grafického vyrovnania, aby 
automaticky prispôsobil zvukovú rovnováhu a 
zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo 
zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie 
zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum 
presným prispôsobením zvukovej rovnováhy 
tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve 
prehrávate.

Digitálne ladenie s prednastavením

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete 
predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby 
a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami 
rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, 
získate jednoduchý prístup k rozhlasovým 
staniciam bez toho, aby ste museli príslušné 
frekvencie vždy naladiť manuálne.

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW

MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. 
Formát MP3 je revolučná technológia 
kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s 
digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal 
bežným formátom kompresie zvuku 
používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a 
jednoduchý prenos zvukových súborov.
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Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálne ovládanie zvuku
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 100 W

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 4,5" basový reproduktor
• Hlavný reproduktor: 2 pásmový
• Typy reproduktorov: Mylarový výškový 

reproduktor

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/

všetky/program, Rýchlo dopredu/dozadu, 
Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby

• Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/
rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/
pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Zastavenie

• Režim Bluetooth: Prehrávanie/pozastavenie, 
Predchádzajúce/nasledujúce

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tuneru: FM Stereo
• Automatické digitálne ladenie: áno
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Predvolené stanice: 20
• Anténa: FM anténa
• RDS: Typ programu, Názov stanice

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Analógový audio vstup (Ľ/P)

• USB: USB hostiteľ
• Zadné pripojenia: Vstup Aux
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Bluetooth: Bluetooth v2.1
• Profily Bluetooth: A2DP

Vybavenie a vlastnosti
• Budíky: CD budík, Časovač vypnutia, Rádiobudík, 

USB alarm
• Hodiny: Na hlavnom displeji
• Označenia: Režim DIM

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC)
• Manuál používateľa: Viacjazyčný
• Diaľkové ovládanie: áno

Rozmery
• Hĺbka hlavnej jednotky: 243 mm
• Výška hlavnej jednotky: 120 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 200 mm
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

159 x 207 mm
• Výška hlavného reproduktora: 243 mm
• Hĺbka balenia: 264 mm
• Výška balenia: 460 mm
• Šírka balenia: 395 mm
• Hmotnosť netto: 5,8 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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