Philips
Dokovací zábavní systém

Bluetooth
USB a sloty pro kartu SD

BTM630

Vychutnejte si bezdrátovou hudbu
prostř. tech. Bluetooth®
Mikro Hi-Fi systém BTM630 disponuje technologií Bluetooth® a umožňuje vám vychutnat si
hudbu z mobilního telefonu a počítače bezdrátově. Kompletní funkce audio systému obsahují
vestavěný mikrofon pro volání typu hands-free a přepínání mezi hovorem a hudbou.
Vychutnejte si svobodu díky bezdrátové technologii Bluetooth®
• Přehrávejte hudbu z mobilního telefonu a počítače prostřednictvím technologie Bluetooth®
• Vestavěný mikrofon a reproduktory pro volání typu hands-free z mobilního telefonu
• Automatické přepínání mezi telefonními hovory a přehráváním hudby
Uspořádejte svou domácí sbírku digitální hudby
• Přehrávání a nabíjení zařízení iPod
• Připojení USB Direct a sloty pro karty SD / MMC pro přehrávání hudby ve formátech MP3 /
WMA
• Digitální nahrávání formátu MP3 stisknutím jediného tlačítka rychlostí 2x speed - bez použití
počítače
Zážitek z bohatého a čistého zvuku
• Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
• Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
• Celkový výstupní výkon 30 W RMS

BTM630/12

Dokovací zábavní systém

Bluetooth USB a sloty pro kartu SD

Specifikace
Možnosti připojení

• Bluetooth: Ano
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree,
Sluchátka
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na
dohled, 10 m
• USB: Port USB
• Slot pro paměťové karty SD/MMC: Ano
• Vstup Aux: Ano
• Sluchátka: 3,5 mm

Kompatibilita se zařízením iPod

• Kompatibilní s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod
s barevným displejem, iPod 5. generace, iPod
shuffle

Přehrávání zvuku

• Režim přehrávání z kolébky: Nabíjení zařízení iPod,
Přehrávání a pozastavení, Další/předchozí stopa,
Rychlý posun vpřed/zpět
• Typ zavádění: Motorizované, Slot
• Média pro přehrávání: WMA-CD, MP3-CD, CD,
CD-R, CD-RW
• Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět,
Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat
Play (opakované přehrávání), Náhodné přehrávání
• programovatelné skladby: 20
• Režimy USB Direct: Odstranění, Přehrávání/pauza,
Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce
Opakovat, Náhodně

Nahrávání zvuku

• Formáty nahrávání: MP3
• Média pro nahrávání: Karta SD/MMC, Zařízení USB

Přednosti
Zvuk

• Výstupní výkon (RMS): 2x15 W
• Zvukový systém: Stereo
• Typ reproduktorů: Reproduktory s konstrukcí
Bass Reflex
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Tuner/příjem/vysílání
•
•
•
•

Pásma tuneru: VKV, SV
Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
Automatické digitální ladění: Ano
Anténa: Anténa VKV

Pohodlí
•
•
•
•

Typ displeje: LCD
Podsvětlení: Ano
Dálkový ovladač: Multifunkční
Budíky: Buzení rádiem, Opakované buzení (funkce
snooze), Časovač, 24 hodinový cyklus
• Hodiny/verze: Digitální

Spotřeba

• Napájení ze sítě: Ano
• Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Síťová
šňůra, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

• Rozměry výrobku (Š x V x H):
390 x 140,5 x 200,5 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 496 x 238 x 180 mm
• Hmotnost včetně balení: 3,8 kg
•
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Rychlost záznamu 2x stisknutím
jediného tlačítka

Jednoduše připojte velkokapacitní paměťové zařízení
USB do portu USB na audiosystému Philips a spusťte
nahrávání oblíbené hudby z disků CD do zařízení
USB nebo přehrávače MP3 rychlostí 2x - stisknutím
jediného tlačítka a bez použití počítače.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje
maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním
basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti –
od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko!
Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je
obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení
lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass
Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna
optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení
zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít
pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých
hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají
technologii grafického ekvalizéru k automatickému
nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější
frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu.
Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje
dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí
přesného nastavení zvukových pásem, aby
odpovídaly typu přehrávané hudby.

