
 

 

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

BTM177
Desfrute de música sem fios através da tecnologia Bluetooth®
a partir de telemóvel ou PC
O sistema micro Hi-Fi BTM177 com tecnologia Bluetooth® permite-lhe desfrutar de música sem fios 

a partir do computador e do telemóvel. Entre as funções para um sistema áudio completo, inclui-se um 

microfone incorporado para realização de chamadas em mãos-livres e poder alternar entre música e 

chamadas.

Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®

• Reproduza música sem fios no telemóvel e no computador graças à tecnologia Bluetooth®

• Microfone e altifalantes incorporados para chamadas de telemóvel em mãos-livres
• Alterne automaticamente entre as chamadas do telemóvel e a reprodução de música

Organize a sua colecção de música digital
• Velocidade de gravação digital de MP3 de 2X — sem necessidade de um computador

Enriqueça a sua experiência sonora
• Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis
• Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
• Potência Musical de 2x25W RMS/2x50W



 USB Directo para reprodução de música 
em MP3/WMA
Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema 
Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida 
directamente a partir do dispositivo. Partilhe 
os seus momentos preferidos com família e 
amigos.

Controlo de Som Digital
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos Jazz, 
Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de 
frequência para os diferentes estilos musicais. 
Cada modo utiliza tecnologia de equalização 
gráfica para ajustar automaticamente o 
equilíbrio do som e melhorar as frequências de 
som mais importantes no estilo musical 
escolhido. Assim, com o Controlo de Som 

Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua 
música, ajustando com precisão o equilíbrio de 
som de acordo com o tipo de música que está 
a reproduzir.

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost maximiza o prazer 
musical salientando os tons graves da gama de 
definições de volume - de baixo para alto – 
através de um só toque num botão! 
Normalmente, as frequências realmente baixas 
perdem-se quando o volume está baixo. Para 
contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser 
ligado para intensificar os níveis de graves, para 
que possa apreciar um som consistente, 
mesmo em volumes baixos.

Intensidade sonora para graves e agudos
No espectro de som, as frequências altas e 
baixas são relativamente menos audíveis aos 
ouvidos humanos - especialmente nos volumes 
baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade 
Sonora, os graves e os baixos são amplificados 
e pode saborear uma percepção sonora mais 
equilibrada no seu todo.

Velocidade de gravação 2X com um só 
toque
Basta ligar o seu dispositivo USB de 
armazenamento em massa à porta USB no 
sistema áudio da Philips e comece a gravar as 
suas faixas preferidas em formato CD para o 
seu dispositivo USB ou leitor de MP3 a uma 
velocidade 2X — com um só toque e sem 
necessidade de um computador.
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Som
• Potência de saída: Potência musical de 2x25 W 

RMS/2x50 W
• Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 

4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume

Altifalantes
• Altifalante Principal: Woofer de 4", Sistema de 

Altifalantes de Graves

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas 

Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, 
Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, 
Procura de Faixas Seguinte/Anterior

• Tipo de Carregamento: Topo
• Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço 

rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, 
Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, 
Parar

Gravação Áudio
• Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
• Velocidade de gravação: 2 x
• Modos de gravação USB: Gravação instantânea, 

Faixas programadas, Disco único, Faixa única
• Fontes de gravação USB: CD

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Sintonização digital automática
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Bandas do Rádio: FM estéreo
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática

Conectividade
• Outras ligações: Antena FM
• Auscultadores: 3,5 mm
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm, Entrada de 

áudio analógica (L/R)
• USB: Anfitrião USB

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Alarmes: Alarme com CD, Despertador com 

Rádio, Temporizador, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal
• Cor da retroiluminação: Azul
• Standby para Poupança de Energia: 1 watt

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Antena FM, Folheto de 

garantia World Wide
• Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
• Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, 

Francês, Espanhol, Italiano
• Manual do Utilizador: 16 idiomas
• Transformador CA/CC: Mudança de alimentação 

eléctrica

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

232 x 85 x 275 mm
• Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 

160 x 250 x 180 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

554 x 405 x 275 mm
• Peso incl. Embalagem: 6,9 kg

Potência
• Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz
•
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