Philips
Micro System Hi-Fi

Bluetooth
USB e slot de cartão SD

BTM630

Ouça música wireless via
tecnologia Bluetooth®
Com tecnologia Bluetooth®, o Micro Hi-Fi System BTM630 permite ouvir música do
telefone celular e do PC sem fio. Funções completas do sistema de áudio incluem
microfone embutido para chamadas viva-voz e alternar entre chamadas e música.
Aproveite a liberdade com a tecnologia sem fio Bluetooth®
• Reprodução de músicas no celular e no PC via Bluetooth
• Microfone e caixas acústicas embutidas para chamadas viva-voz de telefone celular
• Alterna automaticamente entre chamadas telefônicas e reprodução de músicas
Organize sua coleção de músicas digitais
• Reproduzir e carregar o iPod simultaneamente
• USB Direct e slots para cartão SD/MMC para reprodução de músicas em MP3/WMA
• Gravação digital em MP3 com um toque em velocidade 2X - sem precisar de um PC
Som potente e nítido
• Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
• Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
• Potência total de 30 W RMS
Design que combina com sua decoração
• Design elegante com slot superfino para CD
• Controle remoto com vários recursos para o sistema e o iPod
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Micro System Hi-Fi

Bluetooth USB e slot de cartão SD

Especificações
Conectividade

• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viva-voz,
Headset
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
• USB: Host USB
• Slot para cartão SD/MMC
• Aux in
• Fone de ouvido: 3,5 mm

Compatibilidade com iPod

• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod
com display em cores, iPod - 5ª geração

Reprodução de áudio

• Modo de reprodução na base: Carregando o iPod,
Reproduzir e Pausar, Próxima faixa e faixa anterior,
Avançar e retroceder
• Tipo de carregador: Motorizado, Slot
• Mídia de reprodução: CD de WMA, CD de MP3,
CD, CD-R, CD-RW
• Modos de reprodução de discos: Avançar/
retroceder rapidamente, Localizar próxima faixa/
faixa anterior, Repetir reprodução, Reproduzir
aleatoriamente (Shuffle)
• Faixas programáveis: 20
• Modos USB Direct: Excluir, Reprod./pausar,
Anterior/Próximo, Programar reprodução,
Repetir, Aleatório

Gravação de áudio

• Formatos de gravação: MP3
• Mídia de gravação: Cartão SD/MMC, Dispositivo
USB

Som

Destaques
• Sistema de áudio: Estéreo
• Tipos de caixas acústicas: Sistema de caixas
acústicas Bass Reflex
• Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves
• Controle de volume: Controle de volume (+/–)

Sintonizador/Recepção/Transmissão
•
•
•
•

Faixas do sintonizador: FM, AM
Aprimoramentos do sintonizador: Armaz auto.
Sintonia digital automática
Antena LNA: Antena FM

Conforto
•
•
•
•

Tipo de display: LCD
Luz fundo
Controle remoto: Multifuncional
Alarmes: Rádio despertador, Repetir alarme, Sleep
timer, Zerar alarme 24 h
• Relógio/versão: Digital

Lig/Desl

• Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Acessórios

• Acessórios inclusos: Controle remoto, Cabo de
energia CA, Manual do Usuário, Certificado de
garantia

Dimensões

• Dimensões do produto (L x A x P):
390 x 140,5 x 200,5 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
496 x 238 x 180 mm
• Peso, incluindo embalagem: 3,5 kg

Velocidade de gravação em 2x com um
toque

Basta conectar o dispositivo de armazenamento em
massa à porta USB do sistema de áudio Philips e
iniciar a gravação de suas músicas favoritas de CDs
no dispositivo USB ou MP3 player em velocidade 2X
- com um único toque e sem precisar de um
computador.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua
experiência musical, destacando o conteúdo de
graves da música em qualquer nível de volume — do
mais baixo ao mais alto — com o toque de um
botão! As frequências graves mais baixas geralmente
se perdem quando se emprega um nível de volume
muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de
graves pode ser ativado, intensificando os níveis de
graves, produzindo um som mais consistente,
mesmo com o volume baixo.

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de
controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica
- que você pode usar para otimizar as faixas de
frequência para diferentes estilos musicais. Cada
modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para
ajustar automaticamente o balanço do som e
melhorar as frequências mais importantes do estilo
musical escolhido. Graças ao controle de som digital,
você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta
com precisão o balanço do som para corresponder
ao tipo de música reproduzida.

•

• Potência de saída (RMS): 2x15 W
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* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.

