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Toată lumea are Voce

Microfonul wireless se conectează la iPad-ul dvs.
Lansaţi-vă propria emisiune de talente cu microfonul şi receptorul wireless Philips. Cu 
aplicaţia „The Voice: On Stage” de pe iPad puteţi cânta cele mai în vogă melodii, puteţi 
participa la o audiţie şi chiar puteţi concura cu prietenii dvs.

Cântaţi ca o vedetă
• Microfon cu sensibilitate înaltă Bluetooth® pentru o experienţă muzicală superioară
• Sunteţi liberi să vă mișcaţi cu microfonul wireless detașabil
• Ieșire audio - Hi-Fi pentru o experienţă muzicală mai bună

Aplicaţia The Voice: On Stage
• Începeţi cu șlagăre gratuite și câștigaţi mai mult pe măsură ce cântaţi
• Cântaţi în cadrul unei audiţii pe nevăzute pentru a vedea câţi antrenori vă aleg
• Provocaţi-vă prietenii și familia în modul competiţie
• Partajaţi-vă înregistrările pe Facebook, Twitter și e-mail
• Bibliotecă muzicală mare, actualizată constant, disponibilă pentru descărcare

Cea mai mare distracţie muzicală de până acum
• Cântaţi în perfectă sincronizare cu versurile de pe ecran
• Învăţaţi o melodie ușor utilizând indicaţiile vocale
• Atingeţi întotdeauna notele corecte cu Auto-Tune®



 Microfon cu sensibilitate înaltă
Toată lumea are voce pentru a cânta și toată 
lumea dorește să cânte tare și clar. Cu 
microfonul cu sensibilitate înaltă Bluetooth® 
de la Philips, puteţi fi siguri că fiecare detaliu al 
performanţei dvs. vocale este preluat. Gama 
dinamică și sensibilitatea contează în momentul 
alegerii unui microfon deoarece doriţi ca vocea 
dvs. să sune la fel de minunat și când cântaţi 
balade lente și când urlaţi melodii rock.

Microfon wireless și detașabil

Pentru a vă impresiona prietenii și familia, 
limbajul corpului face parte din show. Cine își 
dorește să fie legat de un microfon cu fir în ziua 
de astăzi? Cu microfonul wireless și detașabil 
Philips, sunteţi liberi pentru a improviza 
mișcările dvs. unice sau o postură care să 
completeze versurile. Lăsaţi-l în stativ pentru a 
vă elibera ambele mâini. Sau detașaţi 
microfonul din stativ și încorporaţi-l în rutina 
dvs. de dans.

Șlagăre gratuite
Aplicaţia „The Voice: On Stage” este livrată cu 
șlagăre gratuite, pentru începători. Puteţi 
descărca oricând cele mai recente melodii de 
pe biblioteca muzicală pentru a o extinde pe a 
dvs.

Audiţie pe nevăzute

Este cel mai mare vis devenit realitate pentru 
orice fan al concursului „The Voice” -- acum 

puteţi participa la o audiţie pe nevăzute pentru 
a fi ales de unul dintre antrenori. Cu aplicaţia 
„The Voice: On Stage”, puteţi câștiga puncte și 
melodii gratuite prin performanţa dvs. 
muzicală. Este timpul să străluciţi!

Modul competiţie

Împărtășiţi cea mai mare distracţie muzicală de 
până acum cu prietenii și familia! Comutaţi în 
modul competiţie și provocaţi-i la o competiţie 
vocală. Aplicaţia „The Voice: On Stage” va 
delibera și vă va puncta după criterii precum 
înălţimea sunetului, ritm, gamă și calitatea vocii.

Partajare online
Artiștii își înregistrează materialele 
demonstrative în studiouri profesionale. Acum 
puteţi face acest lucru acasă, deoarece „The 
Voice: On Stage” vă transformă iPad-ul într-o 
masă de mixaj! Înregistraţi-vă melodia și postaţi 
înregistrările audio online și lăsaţi-i pe ceilalţi să 
aprecieze performanţa dvs. plină de talent. 
Fiecare melodie cântată primește un punctaj, 
având și opţiunea de a posta punctaje pe 
Facebook, Twitter și e-mail.

Bibliotecă muzicală mare
Aplicaţia „The Voice: On Stage” este livrată cu 
șlagăre gratuite. Desigur, aveţi posibilitatea de 
a vă extinde biblioteca muzicală cu achiziţii în 
interiorul aplicaţiei. Indiferent dacă este vorba 
despre cele mai recente melodii din topuri, 
muzică veche sau clasică, există câte ceva 
pentru toată lumea.

Versuri pe ecran

Vreţi să cântaţi în sincronizare perfectă cu 
banda fără să omiteţi un sunet? Așa se va 
întâmpla mereu deoarece aplicaţia „The Voice: 
On Stage” afișează versurile fiecărei melodii pe 
ecran utilizând un ghid de culori în schimbare. 
Doar urmaţi indicaţiile și veţi cânta perfect în 
conformitate cu schimbarea ritmului. Este 
distractiv și ușor.

Indicaţii vocale

Vă place melodia, însă nu vă este foarte 
familiară. Nicio problemă, deoarece aplicaţia 
„The Voice: On Stage” are o funcţie de ghidare 
vocală pentru a vă ajuta să o învăţaţi ușor. 
Cântaţi alături de profesioniști până când vă 
descurcaţi. Puteţi chiar să măriţi sau să 
reduceţi volumul indicaţiilor vocale, după cum 
preferaţi.

Ieșire audio
Receptorul wireless Bluetooth® are o ieșire 
audio, astfel încât să-l puteţi conecta prin 
intermediul cablului audio stereo de 3,5 mm la 
sistemul dvs. Hi-Fi și să vă puteţi bucura de un 
sunet mai bun decât de pe iPad-ul dvs. (cablu 
audio stereo de 3,5 mm neinclus)
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Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 2.1+EDR
• Profiluri Bluetooth: A2DP
• Rază de acţiune Bluetooth: Până la 10 m
• Intrare audio (3,5 mm): Da, pe receptor

Sunet, microfon
• Sensibilitate: -32 ±3 dB

Sunet, receptor
• Răspuns în frecvenţă: 100 Hz-16k Hz, ±3 dB
• Coeficient semnal/zgomot: >85 dB
• Diafonie: >40 dB

Intrare și ieșire
• Microfon: Mono, Unidirecţional

Aplicaţie iPad
• Nume aplicaţie: „The Voice: on Stage”
• Descărcare gratuită
• Compatibilitate: Noul iPad, iPad 2, iPad

Caracteristici
• Anulare ecou
• Anularea zgomotului

Alimentare
• Alimentare electrică, microfon: 3 baterii AAA 

(incluse)

Accesorii
• Ghid de iniţiere rapidă
• Garanţie: Certificat de garanţie, Certificat de 

garanţie în întreaga lume

Dimensiuni
• Dimensiune, microfon: l160 x Î318 x A160 mm
• Dimensiune, receptor: l41,5 x Î45,5 x A10,5 mm
• Greutate, microfon: 0,3 kg
• Greutate, receptor: 0,02 kg
•
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