
 

 

Philips
bezdrôtové štúdiové 
reproduktory

Bluetooth® aptX
Digitálny vstup, analógový vstup
100 W

BTS5000W
Prehrajte všetko a 

poriadne nahlas
Zažite masívny zvuk s vysokou úrovňou vernosti vďaka týmto 100 W štúdiovým reproduktorom 
a vychutnajte si špičkovú reprodukciu basov. Bezdrôtovo prehrávajte hudbu cez rozhranie 
Bluetooth® s kompresiou aptX®. To všetko na zariadení s kompaktným dizajnom.

Obohaťte svoj zvukový zážitok
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
• Maximálny výstupný výkon 100 W
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov
• Digitálny optický/koaxiálny vstup na pripojenie televízora, počítača alebo hernej konzoly
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth s podporou AptX

Dizajn, ktorý zapadne do interiéru
• Kompaktný dizajn je vhodný kamkoľvek a pre ľubovoľný životný štýl



 Systém repr. Bass Reflex

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z 
basov z kompaktného systému reproduktorov. 
Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov 
dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je 
akusticky zladený s reproduktorom, aby 
optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. 
Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie 
skreslenie. Systém funguje prostredníctvom 
rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, 
ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém 
kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje 
celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom 
nový rozmer hlbokých basov.

Ovládanie výšok a basov
Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú 
vysoké a nízke frekvencie úrovní zvuku. Výšky 
regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo 
basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. 
Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže 
počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na 
nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy 
bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne 
nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov 
umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

Bluetooth s podporou AptX
Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth s podporou 
AptX
BTS5000W/10

Hlavné prvky
• Počet vstavaných reproduktorov: 2 x 2 • Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
•

Kompatibilné s technológiou Bluetooth
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s 

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

iPhone 5
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: áno
• ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno
• funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo 

starším

Kompatibilné s optickým/koaxiálnym 
pripojením
• PC: áno
• TV: áno
• Hracia konzola: áno

Zvuk
• Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
• Maximálny výstupný výkon (RMS): 100 W
• Vylepšenie zvuku: ovládanie výšok a basov

Reproduktory

• Budiče reproduktorov: 5,25" basový reproduktor, 
15 mm výškový reproduktor

• Typy reproduktorov: systém reproduktorov Bass 
Reflex

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP
• Zadné pripojenia: Vstup Aux, Digitálny koaxiálny 

vstup, Digitálny optický vstup

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Rýchla 

užívateľská príručka
• Manuál používateľa: 16 jazykov

Rozmery
• Rozmery reproduktorov (Š x H x V): 180 x 235 x 

285 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 426 x 307 x 279 mm
• Hmotnosť výrobku: 7,3 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 9 kg
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