
 

 

Philips
Mikromuusikasüsteem

Bluetooth®
MULTIPAIRiga

BTM2460
HiFi-stereoheli, mis 

sobib teie kodusse
Ühendage korraga kuni kaks Bluetooth-seadet või kasutage USB Directi, kohandage oma heli 
Digital Sound Controli abil. Ühendage helisisendiga ükskõik milline muusikaseade, et oma 
muusikat elavdada. Kõik see ühes õhukeses, kompaktses ja seinale kinnitatavas seadmes.

Rikastage oma muusikaelamust
• Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
• Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
• Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast
• Voogedastage muusikat mitme seadme sidumisega Bluetooth®-i abil
• MULTIPAIR-iga saate 2 seadme vahel hetkega muusikat vahetada
• Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
• USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Disain sulandub teie toaga
• Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
• Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks



 USB Direct MP3-/WMA-vormingus 
muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate 
nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt 
ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat 
kuulata.

Helisisend

Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu 
otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. 
Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat 
helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on 
helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle 
kasutamiseks peate vaid ühendama 
kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Süsteem Bass Reflex Speaker System

Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab 
sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. 
See erineb tavalisest kompaktsest 
kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis 
on basskõlariga akustiliselt joondatud, 
optimeerides süsteemi madalasageduslikku 
heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud 
bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab 
bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see 
toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari 
tundlikkusega võimendab süsteem 
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi 
rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida 
eelseadistatud režiimid Balance, Clear, 
Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida 
sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide 

jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise 
ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja 
võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige 
olulisemaid helisagedusi. Digitaalne 
helijuhtimine lihtsustab muusika parimat 
esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt 
teie esitatavale muusikale sobivaks.

Vahetage muusikat 2 seadme vahel
Siduge 2 nutiseadet korraga, et edastada 
muusikat soovitud seadmest, ilma neid 
vahepeal lahutamata ja uuesti sidumata. Teiselt 
seadmelt loo mängimiseks pange esmalt 
esimesel seadmel lugu pausile ja pange siis 
teiselt seadmelt lugu mängima. See sobib 
täiuslikult sõpradega muusika jagamiseks, 
pidudel mängimiseks või lihtsalt mitme seadme 
lugude mängimiseks. Laske sõpradel ja perel 
korraga seadmeid siduda, et saaksite muretult 
muusikat vahetada.

Seinale paigaldatav

Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi 
helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga 
sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel 
süsteem kindlalt ja hästi igal riiulil või kapil 
püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama 
paindlikult kasutatav kui alusel seistes.
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Heli
• Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
• Maksimaalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
• Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker 

System

Heliesitus
• Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 

Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, 
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

• Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
USB mälupulk

• USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, 
Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, 
Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne
• Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
• Salvestatavad jaamad: 20
• Antenn: FM antenn (75 oomi)
• Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, 

Automaatne otsing

Ühenduvus
• USB: USB host
• Helisisend (3,5 mm)
• Bluetoothi profiilid: A2DP

Mugavus
• Kell: Peaekraanil, Unetaimer
• Ekraani tüüp: LED-ekraan
• Laadija tüüp: pesa

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, 

Kasutusjuhend
• Kaugjuhtimispult: 21 klahviga pult

Mõõtmed
• Pakendi laius: 520 mm
• Pakendi kõrgus: 323 mm
• Pakendi sügavus: 123 mm
• Kogukaal: 3,6 kg
• Kaal pakendita: 2,4 kg
• Toote mõõtmed (L x S x K): 465 x 107 x 233 mm

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
•
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