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Докинг система за 
забавления

BTM630
Слушайте безжично музика с 

технологията Bluetooth®
Разполагайки с технологията Bluetooth®, микро Hi-Fi системата BTM630 ви дава възможност да 

слушате безжично музика от мобилния си телефон или от компютъра. Пълните функции на аудио 

система включват вграден микрофон за разговори със свободни ръце и превключване между 

разговори и музика.

Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®

• Възпроизвеждане от мобилен телефон и на музика от компютър с технологията 
Bluetooth®

• Вградени микрофон и високоговорители за мобилни разговори със свободни ръце
• Автоматично превключване между телефонни разговори и възпроизвеждане на музика

Подредете домашната си колекция от цифрова музика
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• USB Direct и слотове за карти SD/MMC за възпроизвеждане на MP3/WMA музика
• Цифров запис във формат MP3 на скорост 2x с едно докосване - без нужда от компютър

Усещане за богат и чист звук
• Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
• Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
• Обща изходна мощност 30W RMS



 Запис на скорост 2x с едно докосване
Просто включете вашето USB устройство за 
съхранение на данни в USB порта на аудио 
системата Philips и започнете да записвате на 
скорост 2x любимата си музика от CD дисковете 
към USB устройството или MP3 плейъра - с едно 
докосване и без нужда от компютър.

Цифрово усилване на басите
Динамичното усилване на басите довежда до 
максимум наслаждението ви от музиката, като 
подчертава съдържанието на баси в музиката в 
целия диапазон на сила на звука - от слабо до 
силно - с натискането на един бутон! Най-
ниските басови честоти обикновено се губят при 
зададена малка сила на звука. Като 
противодействие на това може да се включи 
динамично усилване на басите за усилване на 
нивата на басите, така че да се наслаждавате на 
еднакъв звук дори когато сте намалили силата на 
звука.

Управление на цифров звук
Управлението на цифров звук ви дава 
възможност да избирате измежду предварително 
зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, 
които управляват честотните ленти на звука за 
оптимизиране на определени музикални стилове. 
Всеки режим използва технология на графичен 
еквалайзер за автоматично регулиране на баланса 
на звука и подчертаване на най-важните звукови 
честоти в избрания от вас стил музика. При 
всички случаи управлението на цифров звук ви 
позволява да извлечете максимума от вашата 
музика чрез фино регулиране на баланса на звука, 
за да съответства на типа музика, който слушате.
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Акценти
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15 W •
Възможности за свързване
• Bluetooth
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, У-во за 
свободни ръце, Слушалки

• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м или 
30 фута

• USB: USB хост
• Слот за карти SD/MMC
• Допълнителен вход (AUX)
• Слушалка: 3,5 мм

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с 
цветен дисплей, iPod 5-то поколение, iPod 
разбъркано

Аудио възпроизвеждане
• Режим на изпълнение от докинг поставката: 
Зареждане на iPod, "Изпълнение" и "Пауза", 
Следваща и предишна мелодия, Бързо 
пренавиване напред и назад

• Тип устройство за зареждане: моторизиран, 
Слот

• Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-
CD, CD, CD-R, CD-RW

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене на следваща/предишна 
песен, Повторно изпълнение, Разбъркано 
възпроизвеждане

• програмируеми песни: 20
• USB преки режими на работа: Изтриване, 
Възпроизвеждане/пауза, Назад/напред, 
Програмирано възпроизвеждане, Повторение, 
Разбъркано

Аудио запис
• Формати на запис: MP3
• Носители за запис: Карта SD/MMC, USB 
устройство

Звук

• Звукова система: Стерео
• Типове високоговорители: Система 
басрефлексни високоговорители

• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Тунер/приемане/предаване
• Обхвати на тунера: FM, MW
• Подобрения за тунер: Автоматично 
запаметяване

• Автоматична цифрова настройка
• Антена: FM антена

Удобство
• Тип на дисплея: LCD
• Фоново осветление
• Дистанционно управление: 
Многофункционално

• Аларми: Радиобудилник, Повторение на сигнала 
на будилника (дрямка), Таймер за заспиване, 24-
часово нулиране на будилника

• Часовник/версия: Цифров

Мощност
• Мрежово захранване: да
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 
управление, Захранващ кабел, Ръководство за 
потребителя, Гаранционен сертификат

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

390 x 140,5 x 200,5 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

496 x 238 x 180 мм
• Тегло вкл. опаковката: 3,8 кг
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