
 

 

Philips
vezeték nélküli, 
stúdióminőségű 
hangsugárzók

Bluetooth® aptX
Digitális bemenet, analóg 
bemenet
100 W

BTS5000W
Játsszon le mindent, 

méghozzá hangosan!
Tapasztalja meg a hatalmas Hi-Fi hangzást és a lenyűgöző basszusvisszaadást ezekkel a 100 
W-os, stúdióminőséget produkáló hangsugárzókkal. Vezeték nélküli Bluetooth® (aptX®) 
zenestreaming, kompakt kivitelben.

Tegye gazdagabbá a hangélményt
• Bass Reflex hangsugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért
• 100W maximális kimeneti teljesítmény
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Az optikai/koaxiális bemenet segítségével TV-t, számítógépet vagy játékkonzolt csatlakoztathat 

a készülékhez
• Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével

Formavilág, mely beleolvad a térbe
• A kompakt kialakítás illeszkedik minden helyiséghez és életstílushoz



 Bass Reflex hangsugárzó rendszer

A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus 
hanghatást produkál egy kompakt 
hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos 
hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is 
csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a 
mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, 
szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy 
működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a 
levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál 
mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer 
kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú 
hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza 
létre.

Magas/mély hangszínszabályzó
A magas- és mélyhang-szabályozás egy 
hangszínszabályozó funkció, amely az 
audiorendszerben a magas és a mély frekvenciájú 
hangok szintjét szabályozza. A magashang-
szabályozás specifikusan a zene magas hangjainak 
erősítését szabályozza, míg a mélyhang-szabályozás 
az alacsony hangok szintjét állítja be. A használó a 
felfelé és lefelé mutató nyilak segítségével 
kényelmesen erősítheti vagy visszafoghatja a mélyebb 
vagy a magasabb hangokat, illetve meghagyhatja 
azokat az eredeti felvétel beállításai szerint. A magas- 
és mélyhang-szabályozás elősegíti, hogy ízlése szerint 
hallgassa a zenét.

Bluetooth aptX támogatással
Vezeték nélküli zenestreaming aptX támogatással 
rendelkező Bluetooth kapcsolat segítségével
BTS5000W/10

Fénypontok
• Hangsugárzó-meghajtók: 5,25"-es mélynyomó, 15 • Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz
•

Bluetooth-kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, 

Retinakijelzős iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
• a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy 

korábbi verzió

Optikai/koaxális kompatibilitás
• PC
• TV
• Játék konzol

Hangzás
• Hangerőszabályzás: fel/le
• Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 100 W
• Hangzásjavítás: Magas- és mélyhang-szabályozás

Hangszórók
• A beépített hangszórók száma: 2 × 2

mm-es magashangszóró
• Hangsugárzó típusok: Bass Reflex hangsugárzó 

rendszer

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth® profilok: A2DP
• Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális 

koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Gyors 

felhasználói útmutató
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek
• Hangsugárzó méretei (sz × mé × ma): 180 x 235 x 

285 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 426 x 

307 x 279 mm
• Termék tömege: 7,3 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 9 kg

Energiaellátás
Kiadás dátuma  
2016-11-01

Verzió: 2.0.5

12 NC: 8670 001 05681
EAN: 08 71258 16950 95

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
vezeték nélküli, stúdióminőségű hangsugárzók
Bluetooth® aptX Digitális bemenet, analóg bemenet, 100 W

http://www.philips.com

