
 

 

Philips
Mikromusiksystem

100 W
Bluetooth®

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

BTM5120B
Slappna av med fantastisk musik

Philips mikromusiksystem med Bluetooth®-strömning för flera enheter, MP3-uppspelning 
med USB Direct och stöd för ljudingångar för andra system. Kraftfulla högtalare med 
förstärkning av baskanaler ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.

Lyssna på musik från olika källor
• Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt
• Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
• USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Berika din ljudupplevelse
• Total uteffekt på 100 W RMS
• Djup och kraftfull bas med basreflexhögtalare
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lättanvänd
• Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler



 Ihopparning av flera enheter

Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt 
vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta 
Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en 
enhet åt gången. Med ihopparning av flera enheter 
kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan 
dem på ett ögonblick.

Basreflexhögtalare
En hålighet bakom högtalarelementet som leder luft 
till akustiskt inställda ventiler inbyggda i högtalaren 
ger bastonerna ett mer kraftfullt och 
verklighetstroget ljud.

USB Direct för enkel MP3-musik

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du 
lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt 
USB Direct.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm 

och Bright – som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge 
används grafisk frekvenskorrigering för att justera 
ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste 
ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital 
ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av 
musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den 
passar för den musik du spelar.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som 
snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så 
sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan 
du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att 
manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är 
en revolutionerande komprimeringsteknik där 
digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre 
utan att ljudkvaliteten försämras i någon större 
utsträckning. MP3 är ett vanligt 
ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och 
enkel överföring av ljudfiler.
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Specifikationer
Ljud
• Ljudförbättring: Digital ljudkontroll
• Högsta uteffekt (RMS): 100 W

Högtalare
• Högtalarelement: 4,5-tums woofer
• Huvudhögtalare: 2-vägs
• Högtalartyper: Mylar-tweeter

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, 

CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, 

Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående 
spårsökning

• USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, 
Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad 
uppspelning, Repetering, Stopp

• Bluetooth-läge: Spela upp/paus, Föregående/nästa

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Automatisk digital kanalsökning
• Mottagarförbättringar: Autospara
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• RDS: Programtyp, Stationsnamn

Anslutningar
• Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)
• USB: USB-värd
• Anslutningar bak: AUX-ingång
• Ljudingång (3,5 mm)
• Bluetooth: Bluetooth V2.1
• Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/

radioväckning, USB-larm
• Klocka: På huvudskärmen
• Indikationer: DIM-läge

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätkabel
• Bruksanvisning: Flera språk
• Fjärrkontroll

Mått
• Huvudenhet, djup: 243 mm
• Huvudenhet, höjd: 120 mm
• Huvudenhet, bredd: 200 mm
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 159 x 207 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 243 mm
• Pakethöjd: 264 mm
• Paketbredd: 460 mm
• Paketbredd: 395 mm
• Nettovikt: 5,8 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

Publiceringsdatum  
2016-03-09

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 48 95185 60912 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Funktioner
Mikromusiksystem
100 W Bluetooth®, med MULTIPAIR, CD, MP3-CD, USB Direct, FM
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