
 

 

Philips
Sistem cu staţie de 
andocare

BTM630
Bucuraţi-vă de muzică wireless 

prin tehnologia Bluetooth®
Beneficiind de tehnologie Bluetooth®, microsistemul Hi-Fi BTM630 vă permite să ascultaţi 
wireless muzică de pe telefonul mobil sau PC. Aceast sistem audio complet dispune de un 
microfon încorporat pentru apeluri hands-free şi pentru comutarea între apeluri şi muzică.

Savuraţi libertatea cu tehnologia wireless Bluetooth®

• Redaţi muzică de pe PC sau telefonul mobil prin tehnologia Bluetooth®

• Microfon și difuzoare încorporate pentru apeluri hands-free de la mobil
• Comutare automată între apelurile telefonice și redarea de muzică

Organizaţi-vă colecţia muzicală digitală de acasă
• Utilizaţi și încărcaţi iPod-ul
• Sloturi pentru carduri USB Direct și SD/MMC pentru redarea de muzică în format MP3/WMA
• Înregistrare digitală MP3, cu o singură apăsare obţineţi 2X viteza de înregistrare - nu este 

necesar un PC

Sunet clar și fidel
• Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
• Oferă setări optimizate, în funcţie de stilul de muzică
• Putere totală de ieșire 30W RMS

Design care se potrivește interiorului
• Design elegant, cu slot pentru CD extra plat



 2x viteza de înregistrare la o singură 
apăsare
Conectaţi dispozitivul USB de stocare în masă la 
portul USB de la sistemul audio Philips și începeţi 
înregistrarea muzicii dvs. preferate de pe CD-uri pe 
dispozitivul USB sau player-ul MP3, la o viteză dublă 
- printr-o simplă atingere și fără a avea nevoie de un 
computer.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 
funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. 
De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
volumul este diminuat. Pentru a contracara acest 
efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul 
basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura 
de un sunet consistent chiar și atunci când reduceţi 
volumul.

Digital Sound Control
Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a 
preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic 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 ascultat.
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Repere
• Putere de ieșire (RMS): 2x15 W • Greutate cu ambalaj inclus: 3,8 kg
•

Conectivitate
• Bluetooth
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Handsfree 

(Mâini-libere), Cască
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• USB: Port USB
• Slot pentru card SD/MMC
• Intrare AUX
• Căști: 3,5 mm

Compatibilitate iPod
• Compatibil cu: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod cu 

afișaj color, iPod a 5-a generaţie, iPod shuffle

Redare audio
• Mod de redare din suport: Încărcare iPod, Redare 
și Pauză, Melodia următoare și anterioară, Repede 
înainte și înapoi

• Tip încărcător: Automat, Slot
• Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare 
redare, Redare aleatorie

• melodii programabile: 20
• Moduri USB Direct: Ștergere, Redare/Pauză, Piesă 

anterioară/Piesă următoare, Redare program, 
Repetare, Shuffle

Înregistrare audio
• Formate de înregistrare: MP3
• Înregistrare media: Card SD/MMC, Dispozitiv USB

Sunet

• Sistem audio: Stereo
• Tipuri de boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Mărci de tunere: FM, MW
• Caracteristici superioare tuner: Memorare 

automată
• Reglare automată digitală
• Antenă: Antenă FM

Comoditate
• Tip ecran: LCD
• Iluminare din spate
• Telecomandă: Multi-funcţional
• Alarme: Alarmă radio, Repetare alarmă (snooze), 

Timer Sleep, Resetare alarmă la 24 de ore
• Ceas/Versiune: Digital

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

Accesorii
• Accesorii incluse: Telecomandă, Cablu de 

alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de 
garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

496 x 238 x 180 mm
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