Philips
langattomat
studiokaiuttimet

Bluetooth® aptX
Digitaalinen ja analoginen tulo
100 W

BTS5000W

Kovaa ja korkealta
Koe 100 W:n studiokaiuttimien massiivinen ja autenttinen äänentoisto ja uskomattomat
bassoäänet. Voit suoratoistaa musiikkia langattomasti Bluetooth® aptX®:n välityksellä.
Kaikki tämä kompaktissa koossa.
Tehosta äänentoistoa
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
• 100 W:n enimmäislähtöteho
• Korkeat ja matalat äänet kohdalleen basso- ja diskanttisäädöllä
Kuuntele musiikkia eri lähteistä
• Optinen/koaksiaalinen tuloliitäntä TV:n, tietokoneen tai pelikonsolin liittämiseen
• Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki
Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Kompakti laite sopii kaikkialle

BTS5000W/10

langattomat studiokaiuttimet

Bluetooth® aptX Digitaalinen ja analoginen tulo, 100 W

Tekniset tiedot
Bluetooth-yhteensopivuus

• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja
Retina-näyttö
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet
• muu Bluetooth-laite
• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi

Optinen/koaksaalinen yhteensopivuus
• PC
• TV
• Pelikonsoli

Kohokohdat
• Kaiutinelementit: 5,25" bassokaiutin, 15 mm
diskanttikaiutin
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät

• Bluetooth-profiilit: A2DP
• Takaliitännät: AUX-tulo, Digitaalinen
koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo

Lisätarvikkeet

• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite,
Pikaopas
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat

Ääni

• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas
• Enimmäislähtöteho (RMS): 100 W
• Äänenparannus: basso- ja diskanttisäätö

•
•
•
•

Kaiuttimet

Virta

• Sisäisten kaiuttimien määrä: 2 x 2

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Kaiuttimen mitat (L x S x K): 180 x 235 x 285 mm
Pakkauksen mitat (LxSxK): 426 x 307 x 279 mm
Laitteen paino: 7,3 kg
Paino pakattuna: 9 kg

• Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz
•

Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti
kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen.
Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista
kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu
bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien
toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja
hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä.
Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää
perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun
tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Basso- ja diskanttisäätö

Basso ja diskantti ovat taajuuskorjaimen
ominaisuuksia, jotka säätelevät matala- ja
korkeataajuisten äänten tasoa. Basso säätelee
musiikin matalien taajuuksien vahvuutta ja diskantti
korkeiden taajuuksien vahvuutta. Ylä- ja
alapainikkeilla kuuntelija voi painottaa korkeita ja
matalia ääniä tai jättää basson ja diskantin
alkuperäisten asetusten mukaan tasaisiksi. Basso- ja
diskanttisäädöllä musiikin saa kuulostamaan juuri siltä
kuin haluaa.

Bluetooth- ja AptX-tuki

Langatonta musiikintoisto, Bluetooth- ja Aptx-tuki
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