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ασύρματο μικρόφωνο και 
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• Bluetooth®
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Όσο έχω φωνή

Ασύρματο μικρόφωνο που συνδέεται με iPad
Διοργανώστε το δικό σας talent show, με το ασύρματο μικρόφωνο και το ηχείο Bluetooth® της 

Philips. Με την εφαρμογή "The Voice: On Stage" στο iPad, μπορείτε να τραγουδήσετε τα τελευταία 

hits, να οργανώσετε τυφλές οντισιόν, ακόμα και να αναμετρηθείτε με τους φίλους σας.

Τραγουδήστε σαν σταρ
• Μικρόφωνο Bluetooth® υψηλής ευαισθησίας, για την απόλυτη εμπειρία τραγουδιού
• Κινηθείτε ελεύθερα, με το αποσπώμενο ασύρματο μικρόφωνο
• Αναπαραγωγή της μουσικής σας μέσω του ηχείου με δυνατότητα Bluetooth®

Εφαρμογή The Voice: On Stage
• Αρχίστε με δωρεάν μεγάλες επιτυχίες και κερδίστε περισσότερες παίζοντας
• Τραγουδήστε σε μια τυφλή οντισιόν για να δείτε πόσοι από τους καθηγητές φωνητικής θα 
σας επιλέξουν

• Προκαλέστε την οικογένεια και τους φίλους σας στη λειτουργία Αναμέτρησης
• Μοιραστείτε τις ηχογραφήσεις σας μέσω Facebook, Twitter και email
• Μεγάλη βιβλιοθήκη τραγουδιών προς λήψη, η οποία ενημερώνεται συνεχώς

Διασκεδάστε τραγουδώντας
• Τραγουδήστε σε τέλειο συγχρονισμό με τους στίχους επί της οθόνης
• Μάθετε εύκολα ένα τραγούδι με την καθοδήγηση φωνητικών
• Τραγουδήστε κάθε νότα σωστά, με το Auto-Tune®



 Μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας
Όσοι αγαπούν το τραγούδι, θέλουν να 
τραγουδούν δυνατά και καθαρά. Με το 
μικρόφωνο Bluetooth® υψηλής ευαισθησίας 
της Philips, μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι και 
η παραμικρή λεπτομέρεια της ερμηνείας σας 
θα ακουστεί. Η ευαισθησία και το δυναμικό 
εύρος αποτελούν σημαντικά κριτήρια 
επιλογής μικροφώνου, γιατί η φωνή σας 
πρέπει να ακούγεται εξίσου καλά είτε 
τραγουδάτε ήρεμες μπαλάντες είτε ροκ 
επιτυχίες με όλη σας τη δύναμη.

Ασύρματο, αποσπώμενο μικρόφωνο

Για να εντυπωσιάσετε την οικογένεια και 
τους φίλους σας, χρειάζεται να 
χρησιμοποιήσετε και τη γλώσσα του 
σώματος. Ποιος θέλει να περιορίζεται από 
ενσύρματα μικρόφωνα; Με το ασύρματο και 
αποσπώμενο μικρόφωνο της Philips, 
μπορείτε να επιδεικνύετε τις 
χαρακτηριστικές σας κινήσεις ή να 
συνοδεύετε τους στίχους με την κατάλληλη 
πόζα. Αφαιρέστε το μικρόφωνο από τη βάση 
του και χρησιμοποιήστε το στην χορευτική 
σας φιγούρα, ή αφήστε το στη βάση και 
χορέψτε με τα χέρια σας ελεύθερα.

Ηχείο με δυνατότητα Bluetooth®
Ένα καλό μικρόφωνο συλλαμβάνει κάθε 
λεπτομέρεια της φωνής σας. Τώρα 
χρειάζεστε κι ένα καλό ηχείο για να μεταδίδει 
τους ήχους που συλλαμβάνει το μικρόφωνο. 
Αυτό το ηχείο διαθέτει έξοδο 2 x 5W, ώστε 
να αποδίδει τα φωνητικά σας σε όλο τους το 
μεγαλείο και με κάθε λεπτομέρεια. 
Τοποθετήστε το iPad στη βάση, αρχίστε να 
τραγουδάτε και θαυμάστε τη φωνή σας που 
ακούγεται καλύτερη από ποτέ. Αυτό το ηχείο 
αναπαράγει επίσης μουσική από το 

smartphone ή το tablet σας μέσω 
τεχνολογίας Bluetooth®.

Δωρεάν μεγάλες επιτυχίες
Η εφαρμογή The Voice: On Stage 
συνοδεύεται από δωρεάν μεγάλες επιτυχίες 
για να ξεκινήσετε. Στη συνέχεια, μπορείτε να 
κατεβάζετε τα τελευταία τραγούδια από τη 
βιβλιοθήκη τραγουδιών και να διευρύνετε τη 
συλλογή σας.

Τυφλή οντισιόν

Το υπέρτατο όνειρο κάθε οπαδού του The 
Voice γίνεται πραγματικότητα - τώρα 
μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια τυφλή 
οντισιόν και να επιλεγείτε από έναν 
καθηγητή φωνητικής. Με την εφαρμογή The 
Voice: On Stage, η ερμηνεία σας μπορεί να 
σας χαρίσει βαθμούς και δωρεάν τραγούδια. 
Ήρθε η ώρα να λάμψετε!

Λειτουργία Αναμέτρησης

Διασκεδάστε τραγουδώντας μαζί με την 
οικογένεια και τους φίλους σας! Μεταβείτε 
στη λειτουργία Αναμέτρησης και 
προκαλέστε τους σε διαγωνισμό 
τραγουδιού. Η εφαρμογή The Voice: On 
Stage θα σας κρίνει και θα σας βαθμολογήσει 
με βάση κριτήρια όπως ο τόνος, ο ρυθμός, 
το εύρος και η ποιότητα της φωνής σας.

Κοινή χρήση στο Διαδίκτυο
Οι επαγγελματίες τραγουδιστές 
ηχογραφούν ντέμο τραγουδιών σε 
επαγγελματικά στούντιο. Τώρα μπορείτε να 
κάνετε το ίδιο στο σπίτι σας, γιατί η 
εφαρμογή The Voice: On Stage μετατρέπει το 
iPad σας σε κονσόλα μίξης! Ηχογραφήστε το 
τραγούδι σας και αναρτήστε τις 
ηχογραφήσεις σας στο Διαδίκτυο για να 
θαυμάσουν κι άλλοι τη χαρισματική σας 
ερμηνεία. Κάθε τραγούδι που ερμηνεύετε 
βαθμολογείται και έχετε την επιλογή να 
δημοσιεύσετε τις βαθμολογίες σας στο 
Facebook και στο Twitter, ή ακόμα και να τις 
στείλετε σε κάποιον μέσω email.

Μεγάλη βιβλιοθήκη τραγουδιών

Η εφαρμογή The Voice: On Stage 
συνοδεύεται από δωρεάν μεγάλες επιτυχίες. 
Φυσικά, μπορείτε να διευρύνετε τη 
βιβλιοθήκη σας αγοράζοντας κομμάτια μέσω 
της εφαρμογής. Τελευταία hits, παλιά 
αγαπημένα τραγούδια ή κλασικές επιτυχίες: 
υπάρχει κάτι για όλους.

Στίχοι επί της οθόνης

Θέλετε να τραγουδάτε σε απόλυτο 
συγχρονισμό με την ορχήστρα; Κανένα 
πρόβλημα! Η εφαρμογή The Voice: On Stage 
εμφανίζει τους στίχους κάθε τραγουδιού 
στην οθόνη με έναν μεταβαλλόμενο 
χρωματικό οδηγό. Ακολουθήστε το σινιάλο 
και θα τραγουδήσετε σε απόλυτο 
συγχρονισμό με τον ρυθμό. Διασκεδαστικό 
και εύκολο!
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Συνδεσιμότητα
• Έκδοση Bluetooth: 2.1+EDR
• Προφίλ Bluetooth: A2DP
• Εμβέλεια Bluetooth: Έως και 10 μ.
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Αναπαραγωγή μουσικής
• μέσω Bluetooth από: smartphone, tablet κ.λπ.
• μέσω υποδοχής 30 ακίδων πάνω στη βάση: νέο 

iPad, iPad 2, iPad, iPhone 3GS και πιο πρόσφατο, 
iPod Touch 3ης γενιάς και πιο πρόσφατο

Ήχος
• Ισχύς: 2 x 5W RMS
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: >70dB
• Οδηγοί ηχείων: 70 μέτρα, πλήρης εμβέλεια
• Ευαισθησία: >84dB

Είσοδος και έξοδος
• Ηχείο: Ενσωματωμένο ηχείο
• Μικρόφωνο: Μονοφωνικό, Μονής κατεύθυνσης

Εφαρμογή iPad
• Όνομα εφαρμογής: "The Voice: on Stage"

• Δωρεάν λήψη
• Συμβατότητα: νέο iPad, iPad 2, iPad

Χαρακτηριστικά
• Ακύρωση ηχούς
• Ακύρωση θορύβου

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος, ηχείο σύνδεσης: 100-240 

VAC, 50/60 Hz
• Τροφοδοσία ρεύματος, μικρόφωνο: 3 μπαταρίες 

AAA

Αξεσουάρ
• Προσαρμογέας AC
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Εγγύηση: Φυλλάδιο εγγύησης, Έντυπο εγγύησης 
παγκόσμιας κάλυψης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις, ηχείο σύνδεσης: Π300 x Υ124 x 
Β156 χιλ.

• Διαστάσεις, μικρόφωνο: Π160 x Υ318 x Β160 χιλ.
• Βάρος, ηχείο σύνδεσης: 1,3 κ.
• Βάρος, μικρόφωνο: 0,3 κ.
•
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