
 

 

Philips
Mikromusiksystem

Bluetooth® aptX, AAC og NFC

USB-port til opladning

BTB7150
Fyldig og kraftfuld lyd

Besat af lyd
Få fantastisk lyd fra alle kilder med dette Philips BTD7150-mikrosystem. Hi-Fi-dome-
diskanter giver dig detaljeret og naturlig lyd. Du kan endda streame musik i høj kvalitet via 
Bluetooth med aptX, og NFC giver hurtig parring med én berøring

Gør din lydoplevelse bedre
• Maksimal udgangseffekt på 150 W RMS
• Diskant- og basregulering gør det nemt at indstille lave og høje toner.
• Den forgyldte højttalertilslutning giver effektiv signaloverførsel

Nyd din musik fra flere kilder
• Trådløs streaming af musik via Bluetooth med Aptx-support
• DAB- og FM-kompatibel til komplette radiooplevelser
• Direkte USB til nem MP3/WMA-musikafspilning
• Lydindgang til bærbar musikafspilning

Nem at anvende
• Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
• Motordrevet CD-skuffe giver praktisk adgang.



 Bluetooth med AptX-support
Trådløs streaming af musik via Bluetooth med 
Aptx-support

(DAB- og FM-kompatibel)

DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio 
er i forhold til analog FM-transmission en ny 
metode til at udsende radio via et mastbaseret 
netværk. DAB giver lytterne flere 
valgmuligheder og informationer, der leveres i 
en klar, støjfri kvalitet. Teknologien gør 
receiveren i stand til at låse på det kraftigste 
signal, den kan finde. Med digitale DAB-
stationer skal du ikke huske frekvenser, og 
tuneren indstilles ud fra stationsnavne, så du 
aldrig skal finde en anden sender, mens du 
kører.

NFC-teknologi

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med 
enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field 

Communications). Du skal blot trykke den 
NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod 
NFC-området på en højttaler for at aktivere 
højttaleren, starte Bluetooth-parring og 
begynde at streame musik.

Diskant- og basregulering
Diskant og bas er equalizer-funktioner, der 
kontrollerer henholdsvis lydens høje og lave 
frekvensniveauer. Diskanten regulerer specielt 
forstærkningen af de høje toner i musikken, 
mens bassen styrer forstærkningsniveauet af 
de lave toner. Ved at bruge tasterne op og ned 
kan lytteren nemt lægge større eller mindre 
vægt på de lave og høje toner, eller lade diskant 
og bas forblive neutrale, så de kan gengive 
musik i den oprindelige indstilling. Diskant- og 
basknapper giver dig mulighed for at lytte til din 
musik på den måde, som du kan lide det.

Forgyldt højttalertilslutning

Den forgyldte højttalertilslutning sikrer en 
bedre overførsel af lydsignaler sammenlignet 
med traditionelle click fit-tilslutninger. 
Desuden mindskes tabet af det elektriske signal 
fra forstærkeren til højttalerkabinettet, og det 
betyder, at lydgengivelsen er så realistisk som 
mulig.

Lydindgang

MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for 
direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare 
medieafspillere. Ud over fordelen ved at kunne 
nyde din yndlingsmusik i lydsystemets 
overlegne lydkvalitet er lydindgangen også 
yderst bekvem, da det eneste, du behøver at 
gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til 
lydsystemet.

Direkte USB til nem MP3/WMA-musik

Takket være muligheden for at overføre alle 
filer kan du nemt og med stor fornøjelse få 
adgang til mere digital musik via indbygget 
direkte USB.
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Lyd
• Maks. udgangseffekt (RMS): 150 W
• Lydforbedring: Diskant- og basregulering

Højttalere
• Hovedhøjttaler: To-vejs
• Højttalertyper: Dome-diskant

Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, 

USB-flash-drev
• Afspilningstilstand: Gentag ét/alle/program, Shuffle-

afspilning, Programmering af 20 spor, Hurtigt frem/
tilbage, Søg efter næste/foregående spor

• Direkte USB-tilstande: Hurtigt tilbage/Hurtigt 
frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, 
Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop

Tuner/modtagelse/transmission
• Tunerbånd: FM-stereo
• Automatisk digital indstilling
• RDS: Programtype, Stationsnavn, RDS-urindstilling
• Faste stationer: 20
• Antenne: FM-antenne, FM-antenne (75 ohm)
• DAB/DAB+: Bånd III, Infodisplay, Menu, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder
• 3,5 mm stereo linjeindgang: Lyd ind
• Tilslutninger på bagpanel: DAB-antenne
• Bluetooth: Bluetooth V2.1, Support Aptx kode c
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP

Komfort
• Alarmer: CD-alarm, Radioalarm, Sleep-timer, USB-

alarm
• Ur: På hovedskærm, sleep/timer
• Skærmtype: VFD-display
• Eco Power-standby: 0,5 watt
• Indikationer: Lysdæmper
• Displaytype: VFD-display
• USB-opladning: 1 A

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Netledning, FM-antenne
• Fjernbetjening
• Brugervejledning: Flersproget

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

330 x 309 x 589 mm
• Hovedenhedens dybde: 240 mm
• Hovedenhedens højde: 145 mm
• Hovedenhedens bredde: 230 mm
• Mål på hovedhøjtaler (B x H x D): 

173 x 261 x 241 mm
• Bruttovægt: 10,6 kg
• Nettovægt: 9,4 kg

Strøm
• Strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
•
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