Philips
Hudební mikrosystém

Bluetooth
Port USB pro přehrávání/napájení
DAB+

Plný a působivý zvuk
Posedlost zvukem
Skvělý zvuk z libovolného zdroje díky mikrosystému Philips. Kvalitní výškové reproduktory
poskytují podrobný a přirozený zvuk. Ukazatele jednotek pro regulaci hlasitosti (VU) vám
umožňují sledovat vstupní signál tak, jak to dělají profesionálové.
Užijte si hudbu z různých zdrojů
• Kompatibilní s DAB a FM pro úplný požitek z rádia
• Streamujte svou hudební knihovnu přes rozhraní Bluetooth
• Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA
• Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

BTB8000

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů
• Kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
• Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy
Snadné použití
• Vestavěný ukazatel VU (jednotka hlasitosti) ukazuje hladinu vstupního signálu
• Pohotovostní režim Bluetooth je vždy zapnuto pro snadné připojení
• Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení
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Hudební mikrosystém

Bluetooth Port USB pro přehrávání/napájení, DAB+

Přednosti
Vestavěný ukazatel VU

Vestavěný ukazatel VU (jednotka hlasitosti) ukazuje
hladinu signálu hudby na všech zdrojových režimech.
To vám umožňuje zkontrolovat, jestli je vstupní
signál příliš vysoký nebo příliš nízký. U modelů, které
podporují externí zdroje, například audio-in nebo
Bluetooth, je možné nastavit hlasitost výstupu
z vašich zařízení (je-li to možné) a nastavit tak
vhodnou hlasitost hudby při optimalizaci kvality
zvuku ze zdroje.

Pohotovostní režim Bluetooth

Specifikace
Kompatibilní s DAB a FM

Digitální rádio DAB+ (Digital Audio Broadcasting:
Digitální vysílání zvuku) je, vedle analogového vysílání
FM, novým způsobem vysílání rádia přes síť
pozemních vysílačů. Nabízí posluchačům více
možností a informací poskytovaných s čistou
kvalitou zvuku bez praskání. Technologie umožňuje
přijímači zachytit nejsilnější signál, který je v dosahu.
S digitálními stanicemi DAB si nemusíte pamatovat
frekvence a ladění se provádí podle názvu stanice,
takže na cestách nemusíte stále přelaďovat.

Regulace výšek a basů

Jakmile své chytré zařízení jednou připojíte, můžete
s jeho pomocí díky funkci Bluetooth probouzet váš
hudební systém Philips z pohotovostního režimu.
Zároveň tím aktivujete zdrojové zařízení Bluetooth
a můžete snadno a rychle přehrávat hudbu kdekoli.

Rychlé nabíjení USB

Nastavení hloubek a výšek jsou funkce ekvalizéru,
které umožňují upravovat úroveň zvuku na vysokých
a nízkých kmitočtech. Nastavení výšek řídí hlasitost
vysokých tónů hudby a nastavení hloubek úroveň
zesílení nízkých tónů. Pomocí tlačítek může
posluchač pohodlně zvýraznit nízké i vysoké tóny
nebo jejich reprodukci ponechat na stejné úrovni
jako ostatní složky zvukového spektra tak, jak to
odpovídá originálnímu záznamu. S nastavením
hloubek a výšek můžete poslouchat hudbu tak, jak to
máte rádi.

Připojení USB Direct pro snadné přehr.
hudby ve formátu MP3/WMA

Přehrávání zvuku

• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3CD, Jednotka Flash USB
• Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/
vše/program, Přehrávání náhodného výběru,
Programovatelná paměť na 20 stop, Rychlý posun
vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí
• Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed,
Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání
programu, Repeat (Opakování), Náhodný výběr,
Funkce stop

Zvuk

• Maximální výstupní výkon (RMS): 150 W
• Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů

Tuner/příjem/vysílání

• Pásma tuneru: FM stereo
• Automatické digitální ladění: Ano
• Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio
Text
• Předvolby stanic: 20 FM, 20 DAB
• Anténa: Anténa FM, Anténa FM (75 ohmů)
• DAB/DAB+: Pásmo III, Informační displej, Nabídka

Reproduktory

• Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Kuželový
výškový reproduktor, 5,25" basový reproduktor

Možnosti připojení
•
•
•
•

Stereofonní linkový vstup 3,5 mm: Vstup audio
Zadní konektory: Anténa systému DAB
Bluetooth: Bluetooth V2.1
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

Pohodlí

• Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení
rádiem, Buzení z USB
• Hodiny: Na hlavním displeji, Časovač
• Typ displeje: Displej VFD
• úsporný pohotovostní režim: 0,5 W
• Indikátory: Režim DIM
• Typ obrazovky: Displej VFD
• Nabíjení prostřednictvím USB: Max. 2 A

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Anténa FM
• Dálkový ovladač: Ano
• Uživatelská příručka: Vícejazyčná
USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby.
Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby
proud rychlonabíjení 2A rychle nabil vaše zařízení,
zatímco je systém v pohotovostním režimu.

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat
výhodné možnosti připojování několika zdrojů
digitální hudby prostřednictvím vestavěného
připojení USB Direct.

Streamujte svou hudební knihovnu

Streamujte svou hudební knihovnu přes rozhraní
Bluetooth

Spotřeba

• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz

Rozměry

•
•
•
•
•

Rozměry balení (Š x V x H): 572 x 350 x 322 mm
Hloubka hlavní jednotky: 240 mm
Výška hlavní jednotky: 145 mm
Šířka hlavní jednotky: 230 mm
Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):
173 x 261 x 241 mm
• Hrubá hmotnost: 10,7 kg
• Čistá hmotnost: 8,7 kg

•
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