
 

 

Philips
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth®
Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
2 W

BT100A
Tartsa kedvenc dallamait 

a keze ügyében
Nagyszerű hangzás, sokféle szín, bármikor zsebre vágható kivitel. A vezeték nélküli 
Bluetooth átvitelnek köszönhetően a BT100 felébreszti a bennünk élő világjárót.

Meggyőző hang
• Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel
• Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Egyszerű használat
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
• Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Csak felkapja és már viheti is
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét



 Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Anti-clipping funkció

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is 
hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az 
akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV 
közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a 
hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a 
beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő 
hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl 
az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, 
anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az 
akkumulátor töltöttségének csökkenésével a 
hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, 
az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, 
torzításmentes zenét biztosítva.

Beépített mikrofon
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár 
kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás 
esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón 
keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti 
tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. 
Mindkét esetben remekül működik.

Audiobemenet

Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus 
eszköz egyszerű csatlakoztatásához
BT100A/00

Fénypontok
• Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára •
Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, 

Retinakijelzős iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy 

korábbi verzió
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Formatervezés és kidolgozás
• Szín: Aqua

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
• Audiobemenet (3,5 mm-es)
• USB feltöltés

Kényelem

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
• Hangrendszer: Monó

Hangszórók
• Hangszórómeghajtó: 1 × 1,75"-es

Energiaellátás
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra
• Akkumulátor típusa: lítium-polimer (beépített)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel 

számítógépről való töltéshez, Nemzetközi 
garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 63 x 63 x 82 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 99 x 

99 x 121 mm
• Termék tömege: 0,18 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,3 kg
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