
 

 

Philips
draadloze 
studioluidsprekers

Bluetooth® aptX
Digital-in, analog-in
100W

BTS5000W
Speel al uw muziek luid 

en duidelijk af
Geniet van overweldigend HiFi-geluid met deze 100 W studioluidsprekers met 
ongelofelijke basreproductie. Stream draadloos muziek via Bluetooth® met aptX®. En dat 
alles in een compact design.

Verrijk uw luisterervaring
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Maximaal uitgangsvermogen 100 W
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen
• Optische/coaxiale ingang voor verbinding met uw TV, PC of gameconsole
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-X-ondersteuning

Ontwerp dat past in uw interieur
• Compacte vormgeving past in elke ruimte en bij elke levensstijl



 Bass Reflex-luidsprekersysteem

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact 
luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het 
verschil met een conventioneel 
luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is 
toegevoegd die akoestisch op de woofer is 
afgestemd voor een optimale demping van de lage 
frequenties. Dit resulteert in een diepere 
gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht 
in de baspijp resoneert en gaat vibreren als een 
conventionele woofer. Samen met de reactie van de 
woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een 
hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Treble- en basregeling
Treble en bas zijn equalizerfuncties die de hoge en 
lage frequenties van uw audio bedienen. Treble 
regelt in het bijzonder de versterking van de hoge 
tonen en bas regelt de versterking van de lage tonen. 
Met de toetsen omhoog en omlaag kan de luisteraar 
eenvoudig meer of minder nadruk leggen op de lage 
en hoge tonen. Ook kan hij de treble en bas 
onversterkt laten en de muziek afspelen met de 
originele instellingen. Met treble- en basregeling kunt 
u op uw eigen manier naar uw muziek luisteren.

Bluetooth met Apt-X-ondersteuning
Draadloos muziek streamen via Bluetooth met Apt-
X-ondersteuning
BTS5000W/10

Kenmerken
• Luidsprekerdrivers: 5,25 inch woofer, 15 mm • Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
•

Bluetooth-compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met 

Retina-scherm
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones
• ander Bluetooth-compatibel apparaat
• werken met: Bluetooth 4.0 of lager

Compatibiliteit optisch/coaxiaal
• PC
• TV
• Gameconsole

Geluid
• Volumeregeling: omhoog/omlaag
• Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 100W
• Geluidsverbetering: Treble- en basregeling

Luidsprekers
• Aantal ingebouwde luidsprekers: 2 x 2

tweeter
• Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, 

Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelle 

gebruikershandleiding
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen luidspreker (b x d x h): 180 x 235 x 285 

mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 426 x 307 x 279 

mm
• Gewicht van het product: 7,3 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 9 kg
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