
 

 

Philips
Sistema de base para 
entretenimento

BTM630
Desfrute de música sem fios através 

da tecnologia Bluetooth®

O sistema micro Hi-Fi BTM630 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
• Reproduza e carregue o iPod
• USB Directo e ranhuras para cartões SD/MMC para reprodução de música MP3/WMA
• Velocidade de gravação digital de MP3 de 2X — sem necessidade de um computador

Experiência sonora rica e nítida
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
• Potência de saída total de 30 W RMS

Design que se mistura com a decoração interior
• Design elegante com ranhura para CD extra plana



 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.

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.

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.
BTM630/12

Destaques
• Sistema de som: Estéreo •
Conectividade
• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, 

Auscultadores
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• USB: Anfitrião USB
• Ranhura para cartão SD/MMC
• Entrada Aux
• Auscultadores: 3,5 mm

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod 

com visor a cores, iPod de 5ª geração, iPod shuffle

Reprodução Áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o iPod, 

Reproduzir e fazer pausa, Faixa seguinte e anterior, 
Avanço e retrocesso rápido

• Tipo de Carregamento: Motorizado, Ranhura
• Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Modos de Reprodução de Discos: Avanço/

Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/
Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução 
Aleatória

• Faixas Programáveis: 20
• Modos USB Directos: Eliminar, Reprodução/Pausa, 

Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, 
Repetir, Aleatório

Gravação Áudio
• Formatos de gravação: MP3
• Suporte multimédia de gravação: Cartão SD/MMC, 

Dispositivo USB

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 15 W

• Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de 
Graves

• Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• Bandas do Rádio: FM, MW
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• Sintonização digital automática
• Antena: Antena FM

Comodidade
• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Telecomando: Multifuncional
• Alarmes: Despertador com Rádio, Repetir alarme 

(snooze), Temporizador, Reinício do alarme todas 
as 24 horas

• Relógio/Versão: Digital

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

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Telecomando, Cabo de 

alimentação CA, Manual do Utilizador, Certificado 
de garantia

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

390 x 140,5 x 200,5 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

496 x 238 x 180 mm
• Peso incl. Embalagem: 3,8 kg
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