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Alla har vi The Voice

Trådlös mikrofon ansluter till iPad
Starta en egen talangjakt med Philips trådlösa mikrofon och Bluetooth®-högtalare. Med 
appen The Voice: On Stage för iPad kan du sjunga de senaste låtarna, göra en 
blindaudition, och till och med tävla mot dina vänner.

Sjung som en stjärna
• Högkänslig Bluetooth®-mikrofon för bästa sångupplevelse
• Känn dig fri att röra dig runt med trådlös löstagbar mikrofon
• Spela upp all musik via Bluetooth®-aktiverad högtalare

Appen The Voice: On Stage
• Kom igång med gratis hitlåtar och tjäna ihop fler när du spelar
• Sjung i en blindaudition för att se hur många coachar som skulle välja dig
• Utmana vänner och familj i tävlingsläget
• Dela dina inspelningar på Facebook, Twitter och med e-post
• Ett stort låtbibliotek som ständigt uppdateras finns att ladda ned

Det har aldrig varit så roligt att sjunga
• Sjung i perfekt rytm med låttexter på skärmen
• Lär dig en låt enkelt med guidande sång
• Träffa alltid tonen med Auto-Tune®



 Högkänslig mikrofon
Alla har fått rösten till att sjunga och alla vill 
sjunga högt och klart. Med Philips högkänsliga 
Bluetooth®-mikrofon kan du vara säker på att 
varje liten detalj av din sångprestation fångas 
upp. Känslighet och dynamiskt omfång spelar 
roll när det gäller att välja mikrofon eftersom 
du vill att din röst ska låta lika bra i mjuka 
ballader som i skräniga rockframträdanden.

Trådlös och löstagbar mikrofon

Kroppsspråket är en del av föreställningen för 
att kunna imponera på vänner och familj. Vem 
vill vara begränsad av en mikrofonkabel idag? 
Med Philips trådlösa och löstagbara mikrofon 
är du fri att improvisera fram dina 
signaturmoves eller inta en pose som 
kompletterar sångtexten. Lämna den på 
stativet så har du händerna fria, eller ta ned 
mikrofonen från stativet och gör den till en del 
av ditt dansnummer.

Bluetooth®-aktiverad högtalare
En bra mikrofon fångar upp varje detalj av 
rösten. Du behöver också en bra högtalare för 
att återge vad mikrofonen fångar upp. Den här 
högtalaren ståtar med en uteffekt på 2 x 5 W 
och visar din röst från sin bästa sida med 
exceptionell detaljnivå. Docka din iPad, börja 
sjunga och bli imponerad av din röst som låter 
bättre än någonsin. Högtalaren spelar också 
musik från din smartphone eller pekdator via 
Bluetooth®-teknik.

Gratis hitlåtar
Appen The Voice: On Stage kommer med 
gratis hitlåtar att komma igång med. Du kan 
alltid ladda ned de senaste låtarna från 
låtbiblioteket och utöka ditt eget bibliotek.

Blindaudition

En dröm som slagit in för alla The Voice-fans – 
du kan göra en blindaudition och bli utvald av 
någon av coacherna. Med appen The Voice: On 
Stage kan ditt sånguppträdande ge dig poäng 
och gratislåtar. Det är din tur att vara en 
stjärna!

Tävlingsläge

Dela sångglädjen med familj och vänner! Växla 
till tävlingsläge och utmana dem på en 
sångtävling. The Voice: On Stage-appen 
bedömer din prestation och poängsätter 
tonhöjd, rytm, intervall och röstkvalitet.

Onlinedelning
Professionella artister gör sina 
demoinspelningar i professionella studior. Nu 
kan du göra det hemma eftersom The Voice: 
On Stage förvandlar din iPad till ett mixerbord. 
Spela in dina låtar och lägg upp dina 
ljudinspelningar online så att andra kan 
uppskatta dina talangfulla nummer. Varje låt du 
sjunger poängsätts och du kan posta poängen 
på Facebook, Twitter och med e-post.

Stort låtbibliotek

Appen The Voice: On Stage kommer med 
gratis hitlåtar. Du kan självklart utöka ditt 
bibliotek med köp direkt i appen. De senaste 
listettorna, gamla godingar eller klassiker: det 
finns något för alla.

Låttexter på skärmen

Vill du sjunga i synk med bandet utan att missa 
ett enda taktslag? Det kommer du alltid att 
göra eftersom appen The Voice: On Stage visar 
låttexten för varje låt på skärmen med 
växlande färger som guide. Följ bara signalerna 
så kommer du att sjunga i perfekt rytm. Det är 
roligt och enkelt.

Guidande sång

Du gillar låten, men är inte helt bekant med 
den. Inga problem. Appen The Voice: On Stage 
har en funktion med guidande sång som gör att 
du enkelt lär dig låten. Sjung med proffsen tills 
du lyckas. Du kan även ändra volymen på 
sångrösten som du vill ha den.
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Anslutningar
• Bluetooth-version: 2.1 +EDR
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-räckvidd: Upp till 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)

Musikuppspelning
• via Bluetooth från: smarttelefon, pekdator etc.
• via 30-stiftsanslutning på dockningsstationen: den 

nya iPad, iPad 2, iPad, iPhone-3GS och senare, iPod 
Touch, 3:e generationen och senare

Ljud
• Uteffekt: 2 x 5 W RMS
• Signal/brusförhållande: >70 dB
• Högtalarelement: 70 m fullregisters
• Känslighet: >84 dB

In- och utsignal
• Högtalare: Inbyggd högtalare
• Mikrofon: Mono, Riktad

iPad-app
• App-namn: ”The Voice: on Stage”

• Kan laddas ned gratis
• Kompatibilitet: den nya iPad, iPad 2, iPad

Funktioner
• Ekodämpning
• Brusreducering

Effekt
• Strömförsörjning, dockningshögtalare: 100-240 

VAC, 50/60 Hz
• Strömförsörjning, mikrofon: 3 AAA-batterier

Tillbehör
• Nätadapter
• Snabbstartguide
• Garanti: Garantibevis, Häfte med världsomfattande 

garanti

Mått
• Mått, dockningshögtalare: B 300 x H 124 x D 

156 mm
• Mått, mikrofon: B 160 x H 318 x D 160 mm
• Vikt, dockningshögtalare: 1,3 kg
• Vikt, mikrofon: 0,3 kg
•
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