
 

 

Philips
Mikro glasbeni sistem

DAB+
CD, MP3-CD, USB, FM
Največ 30 W

BTB1370
Sprostite se ob odlični glasbi

Prepustite se glasbi, ki se pretaka prek povezave Bluetooth, predvaja na CD-ju ali prek neposredne 
povezave USB. Združljivost z DAB+ in FM pa omogoča tudi poslušanje najljubših radijskih oddaj. 
Philipsov mikro glasbeni sistem ima vse, kar potrebujete, in ima tudi 30 W izhodne moči.

Obogatite svoje zvočno doživetje
• Sistem zvočnikov Bass Reflex ustvarja mogočne in globoke nizke tone
• Digital Sound Control
• Največja izhodna moč 30 W RMS

Uživajte v glasbi iz različnih virov
• Glasbo prek povezave Bluetooth™ brezžično pretakajte iz pametnega telefona
• Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko doživetje
• Predvajajte plošče MP3-CD, CD in CD-R/RW
• Neposredna povezava USB za enostavno predvajanje glasbe v obliki MP3
• Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

Enostavna uporaba
• Motoriziran nalagalnik CD-jev za priročen dostop
• Digitalno iskanje s prednastavljenimi postajami za dodatno priročnost



 Pretakajte glasbo prek povezave 
Bluetooth™

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita 
tehnologija za brezžično komunikacijo 
kratkega dosega. Omogoča enostavno 
brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali 
drugih naprav Bluetooth, kot so pametni 
telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. 
Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate 
v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in 
iger.

Sistem zvočnikov Bass Reflex

Sistem zvočnikov Bass Reflex zagotavlja 
sistemu z majhnimi ohišji zvočnikov globoke 

nizke tone. Od sistema z običajnimi ohišji 
zvočnikov se razlikuje po cevi za nizke tone, ki 
je akustično naravnana na nizkotonski zvočnik. 
Tako se doseže optimalna odzivnost nizkih 
frekvenc iz sistema. Posledica tega so globlji 
nadzorovani nizki toni in manj popačenj. Sistem 
deluje na način tresenja gmote zraka v cevi za 
nizke tone, ki niha kot običajen nizkotonski 
zvočnik. V kombinaciji z odzivom 
nizkotonskega zvočnika razširi sistem spekter 
nizkih frekvenc in s tem ustvari povsem nove 
razsežnosti globokih nizkih tonov.

Zvočni vhod

Zvočni vhod omogoča neposredno predvajanje 
vsebine iz prenosnih predvajalnikov 
predstavnosti. Zvočni vhod omogoča tudi 
doživetje priljubljene glasbe v vrhunski 
kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja zvočni sistem, 
poleg tega pa je tudi priročen, saj morate 
prenosni predvajalnik MP3 samo priključiti na 
zvočni sistem.

Neposredna povezava USB za 
enostavno glasbo v obliki MP3

Zaradi popolne prenosljivosti datotek lahko 
enostavno doživite priročnost in zabavnost 
dostopa do več digitalne glasbe prek vgrajene 
neposredne povezave USB.

Digital Sound Control
Funkcija Digital Sound Control vam nudi 
široko izbiro prednastavljenih možnosti, s 
katerimi lahko optimirate frekvenčne razpone 
za različne glasbene žanre, kot so ravnovesje, 
jasen zvok, mogočen zvok, topel zvok in svetel 
zvok. Vsak način s tehnologijo grafičnega 
izenačevanja samodejno prilagodi zvočno 
ravnovesje in poudari najpomembnejše zvočne 
frekvence v izbranem glasbenem slogu. S 
funkcijo Digital Sound Control tako lažje 
uživate v popolni glasbi, saj zvočno ravnovesje 
natančno prilagodi zvrsti glasbe, ki jo poslušate.

Združljivost z DAB in FM
Združljivost z DAB in FM za popolno radijsko 
doživetje
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Zvok
• Izboljšava zvoka: digital sound control
• Največja izhodna moč (RMS): 30 W

Zvočniki
• Pogonske enote zvočnikov: 7,6 cm nizkotonski 

zvočnik
• Vrste zvočnikov: Zvočniški sistem Bass Reflex

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Načini predvajanja plošč: hitro previjanje naprej/

nazaj, iskanje naslednje/prejšnje skladbe, 
ponovitev/naključno/programiranje

• Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
pogon USB z bliskovnim pomnilnikom

• Načini predvajanja z neposredno povezavo USB: 
hitro previjanje nazaj/naprej, predvajanje/premor, 
prejšnja/naslednja, ponovitev, naključno, 
zaustavitev

• Bluetooth: Predvajanje/začasna zaustavitev, nazaj/
naprej

Sprejemnik/sprejem/prenos
• Frekvenčna področja sprejemnika: FM mono, FM 

stereo
• Prednastavljene postaje: 20
• Antena: Antena FM (75 ohmov)
• Izboljšava kanalnika: samodejno digitalno iskanje, 

samodejno iskanje
• DAB/DAB+: Prikaz informacij, Pametno iskanje

Povezljivost
• USB: Gostitelj USB

• Zvočni vhod (3,5 mm)
• Bluetooth
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP

Priročnost
• Alarmi: CD-alarm, Radijski alarm, USB-alarm
• Ura: Na glavnem zaslonu, izklopni časovnik
• Vrsta zaslona: Zaslon LED
• Vrsta nalagalnika: pladenj

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Napajalni kabel, Antena 

FM, Uporabniški priročnik, Antena DAB
• Daljinski upravljalnik: Daljinski upravljalnik z 21 

tipkami

Dimenzije
• Širina glavne enote: 180 mm
• Višina glavne enote: 119 mm
• Globina glavne enote: 220,4 mm
• Dimenzije glavnega zvočnika (Š x G): 

127 x 160 mm
• Višina glavnega zvočnika: 170 mm
• Širina embalaže: 659 mm
• Višina embalaže: 234 mm
• Globina embalaže: 180 mm
• Bruto teža: 4,6 kg
• Neto teža: 3,94 kg

Napajanje
• Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
•
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