
 

 

Philips
Dokovací zábavný systém

BTM630
Vychutnajte si bezdrôtovú hudbu 

cez technológiu Bluetooth®
Mikro Hi-Fi systém BTM630, ktorý obsahuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth® vám umožní si 
vychutnať hudbu z mobilného telefónu a PC bezdrôtovo. Kompletné funkcie zvukového systému 
obsahujú vstavaný mikrofón pre hovory bez použitia rúk a prepínanie medzi hovormy a hudbou.

Vychutnajte si voľnosť s bezdrôtovou technológiou Bluetooth®

• Prehrávajte mobilný telefón a hudbu z PC prostredníctvom technológie Bluetooth®

• Vstavaný mikrofón a reproduktory pre mobilné hovory bez použitia rúk
• Automatické prepínanie medzi telefónnymi hovormi a prehrávaním hudby

Organizujte svoju domácu zbierku digitálnej hudby
• Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
• USB Direct a priečinky pre pamäťové karty SD/MMC na prehrávanie hudby MP3/WMA
• Jednodotykové digitálne nahrávanie MP3 2 x rýchlosťou - nie je potrebný PC

Bohaté a čisté zážitky zo zvuku
• Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk
• Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby
• Celkový výstupný výkon 30 W RMS

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Elegantný dizajn s vynikajúco tenkým priečinkom na CD
• Univerzálny diaľkový ovládač pre systém a váš iPod



 Jednodotyková 2 x rýchlosť nahrávania
Jednoducho pripojte svoje pamäťové USB zariadenie 
k portu USB na audiosystéme Philips a začnite 
nahrávať vašu obľúbenú hudbu z diskov CD do 
svojho USB zariadenia alebo MP3 prehrávača 2 x 
rýchlosťou - jedným stlačením a bez potreby 
počítača.

Dynamické zvýraznenie basov
Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný 
zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých 
nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí 
jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa 
bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku 
úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické 
zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné 
basové úrovne, takže si budete môcť užívať 
konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku
Funkcia Digitálneho ovládania zvuku vám ponúka 
výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, 
Pop a Classic, 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.
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Hlavné prvky
• Výstupný výkon (RMS): 2 x15 W •
Pripojiteľnosť
• Bluetooth
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Bez použitia rúk, 

Slúchadlá
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• USB: USB hostiteľ
• Zásuvka karty SD/MMC
• Vstup Aux
• Slúchadlo: 3,5 mm

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod s 

farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod shuffle

Prehrávanie zvuku
• Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie iPod, 

Prehrať a pozastaviť, Ďalšia a predchádzajúca 
skladba, Rýchlo dopredu a dozadu

• Typ zásobníka: Motorizovaná, Priečinok
• Prehrávané médiá: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-

R, CD-RW
• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, 

Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, 
Zopakovať prehrávanie, Náhodné prehrávanie

• Programovateľné stopy: 20
• Režimy USB Direct: Odstrániť, Prehrávanie/

pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, 
Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný 
výber

Zvukový záznam
• Formáty nahrávania: MP3
• Zapisovacie médium: Karta SD/MMC, USB 

zariadenie

Zvuk

• Zvukový systém: Stereofónny
• Typy reproduktorov: Systém repr. Bass Reflex
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Upevnenia tuneru: FM, MW
• Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
• Automatické digitálne ladenie
• Anténa: FM anténa

Vybavenie a vlastnosti
• Typ displeja: displej LCD
• Podsvietenie
• Diaľkové ovládanie: Viacfunkčný
• Budíky: Rádiobudík, Opakovaný budík 

(zdriemnutie), Časovač vypnutia, 24-hodinové 
znovu nastavenie budíka

• Hodiny/Verzia: Digitálny

Príkon
• Napájanie zo siete: áno
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, 

Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Manuál 
používateľa, Potvrdenie záruky

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 496 x 238 x 180 mm
• Váha vrátane balenia: 3.8 kg
Technické údaje
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