
 

 

Philips
безжични студийни 
високоговорители

Bluetooth® aptX
Цифров вход, аналогов вход
Макс. 30 W

BTS3000G
Възпроизвеждайте всичко, 

възпроизвеждайте силно
Наслаждавайте се на мащабен hi-fi звук с тези 30 W студийни високоговорители и 
невероятно възпроизвеждане на басите. Извличайте поточно музика по безжичен 
път чрез Bluetooth® с aptX®. Всичко това в компактна конструкция.

Обогатете своето звуково изживяване
• Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки баси
• 30 W максимална изходна мощност
• Регулиране на високите и басите за настройка на високи и ниски

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници
• Оптичен/коаксиален вход за свързване на вашия телевизор, компютър или игрова 
конзола

• Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с поддръжка за Aptx

Дизайн, който подхожда на вашия интериор
• Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот



 Система басрефлексни 
високоговорители

Басрефлексната система високоговорители дава 
дълбоки басови звуци с компактни кутии на 
високоговорителите. Тя се различава от 
конвенционалната система с кутии на 
високоговорителите по добавените тръбни баси, 
които са акустично нагодени към 
високоговорителя за ниски честоти за 
оптимизиране на нискочестотното звучене на 
системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас 
и по-малки изкривявания. Системата работи чрез 
резонанс на въздушната маса в тръбните баси, за 
вибрации като при конвенционален 
високоговорител за ниски честоти. В комбинация 
с честотната реакция на високоговорителя за 
ниски честоти, системата разширява като цяло 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно 
ново измерение от дълбоки баси.

Регулиране на високи и ниски честоти
Регулирането на високите и ниски честоти са 
функции на еквалайзера, които управляват нивата 
на високите и ниски честоти на вашето аудио. 
Регулират се отделно усилването на високите 
тонове в музиката и нивото на усилване на 
ниските тонове. Като използва бутоните за 
движение нагоре и надолу, потребителят може 
удобно да наблегне повече или по-малко на 
ниските и високи тонове, или да ги остави равни, 
за да възпроизведе музиката според 
оригиналните настройки на записа.Регулирането 
на високите и ниски честоти ви дава възможност 
да слушате музиката си както желаете.

Bluetooth с поддръжка за AptX
Безжичен стрийминг на музика чрез Bluetooth с 
поддръжка за Aptx
BTS3000G/10

Акценти
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
•

Съвместимост с Bluetooth
• iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с 

Retina дисплей
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android
• друго Bluetooth устройство
• работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия

Съвместимост с оптичен/коаксиален
• Компютър
• Телевизор
• Игрална контрола

Звук
• Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
• Максимална изходна мощност (RMS): 30 W
• Подобрение на звука: регулиране на високи и 
ниски честоти

Високоговорители
• Брой вградени високоговорители: 2 x 2
• Мембрани на високоговорителите: 4" 
високоговорител за ниски честоти, 15 мм 

високочестотен високоговорител
• Тип високоговорители: система басрефлексни 
високоговорители

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP
• Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), 
Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен 
вход

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, Кратко 
ръководство за употреба, Дистанционно 
управление (с батерия)

• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Размери на високоговорителя (ШxДxВ): 160 x 

216 x 249 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 397 x 249 x 

306 мм
• Тегло на изделието: 4,38 кг
• Тегло вкл. опаковката: 5,33 кг
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