
 

 

Philips
Dockningssystem för 
underhållning

Bluetooth
USB- och SD-kortplatser

BTM630
Lyssna på trådlös musik 

via Bluetooth®-teknik
Med BTM630 micro-Hi-Fi-systemet med Bluetooth®-teknik kan du trådlöst lyssna på 
musik från mobiltelefonen och datorn. Fullständiga ljudsystemsfunktioner som inbyggd 
mikrofon för handsfree-samtal och växling mellan samtal och musik.

Njut av friheten med trådlös Bluetooth®-teknik
• Spela upp musik från mobiltelefonen och datorn med Bluetooth®-teknik
• Inbyggd mikrofon och högtalare för mobilsamtal utan lur
• Automatisk växling mellan telefonsamtal och musikuppspelning

Organisera din digitala musiksamling
• Spela upp och ladda din iPod
• USB Direct- och SD-/MMC-kortplatser för MP3-/WMA-musikuppspelning
• Digital MP3-inspelning med 2X hastighet med en knapptryckning – ingen dator behövs

Rik och klar ljudupplevelse
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• Total uteffekt på 30 W RMS

Design som matchar din inredning
• Elegant design med supertunt CD-fack
• Allt-i-ett-fjärrkontroll för systemet och din iPod



 2x inspelningshastighet med en 
knapptryckning
Det är bara att ansluta din USB-masslagringsenhet till 
USB-porten på Philips-ljudsystemet och börja spela 
in din favoritmusik från CD-skivor till din USB-enhet 
eller MP3-spelare med 2X hastighet – med en 
knapptryckning och utan dator.

DBB (Dynamic Bass Boost)
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till 
högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade 
vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa 
in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett 
rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Digital ljudkontroll
Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som 
du kan använda till att optimera frekvensomfånget 
för olika musikstilar. För varje läge används grafisk 
frekvenskorrigering för att automatiskt justera 
ljudbalansen och 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.
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Funktioner
• Uteffekt (RMS): 2x15 W •
Anslutningar
• Bluetooth
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• USB: USB-värd
• SD-/MMC-kortplats
• Aux-in
• Hörlur: 3,5 mm

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod Nano, iPod 

med färgdisplay, iPod 5th Generation, iPod Shuffle

Ljuduppspelning
• Uppspelningsläge för hållare: Laddning av iPod, 

Spela upp och pausa, Nästa och föregående spår, 
Snabbspolning framåt och bakåt

• Typ av laddare: Motoriserad, Kortplats
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD, CD-R, CD-RW
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, Nästa/

Föregående spårsökning, Repetera spelning, 
Blandad uppspelning

• Programmerbara spår: 20
• USB Direct-lägen: Radera, Spela upp/paus, 

Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, 
Repetering, Shuffle

Ljudinspelning
• Inspelningsformat: MP3
• Inspelningsmedia: SD/MMC-kort, USB-enhet

Ljud

• Ljudsystem: Stereo
• Högtalartyper: Basreflexhögtalare
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM, AM
• Mottagarförbättringar: Autospara
• Automatisk digital kanalsökning
• Antenn: FM-antenn

Bekvämlighet
• Skärmtyp: LCD
• Bakgrundsbelysning
• Fjärrkontroll: Flerfunktionell
• Larm: Radiolarm/radioväckning, Repeterande larm 

(insomningsfunktion), Insomningsfunktion, 24-
timmars larmåterställning

• Klocka/version: Digital

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

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Nätkabel, 

Bruksanvisning, Garanticertifikat

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

390 x 140,5 x 200,5 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

496 x 238 x 180 mm
• Vikt inkl. förpackning: 3,8 kg
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