
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Integruotas mikrofonas 
skambučiams
Įkraunama baterija
2 W

BT100M
Būkite kartu su muzika

Kompaktiškas garsiakalbis skamba puikiai ir spalvingai, o dar belaidis srautinis perdavimas 
per „Bluetooth“, todėl BT100 renkasi mėgstantys keliauti stilingai.

Įspūdingas garsas
• Geresnis garsas ir kompaktiškas dizainas
• Dažnių nenukerpanti funkcija – garsi ir neiškraipoma muzika

Paprasta naudotis
• Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
• Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus elektroninius prietaisus
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“

Sukurtas pasiimti ir judėti
• Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur



 Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

Dažnių nenukerpanti funkcija

Dėl dažnių nenukerpančios funkcijos muzika skamba 
garsiau ir išlieka aukštos kokybės, net senkant 
baterijai. Priimami 300–1 000 mV signalai, o 
garsiakalbis yra apsaugotas nuo pažeidimo dėl 
iškraipymų. Ši integruota funkcija stebi stiprintuvo 
priimamus muzikinius signalus ir išlaiko aukščiausią 
signalo amplitudę stiprintuvo priimamo diapazono 
ribose, bet neleidžia iškraipyti garso dėl sumažinto 
signalo lygio, todėl garsumui tai įtakos neturi. 
Nešiojamų garsiakalbių gebėjimas atkurti aukšto lygio 
signalus mažėja senkant baterijai, tačiau įdiegus 
dažnių nenukerpančią funkciją, aukščiausio lygio 
signalai yra sumažinami dėl senkančios baterijos ir 
muzika nėra iškraipoma.

Integruotas mikrofonas
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat 
veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors 
skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per 
garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais 
arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu 
atveju veikia puikiai.

Garso įvestis

Garso įvestis – lengva prijungti beveik visus 
elektroninius prietaisus
BT100M/00

Ypatybės
konferenciniam skambučiui • Svoris su pakuote: 0,3 kg
•

Suderinamumas
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad 

mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S, „iPhone 5“, „iPhone” 5C, „iPhone” 5S
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
• kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)
• USB įkrovimas

Patogumas
• Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį 

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 W
• Garso sistema: Mono

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 1 x 1,75 col.

Maitinimas
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.
• Baterijos tipas: Ličio polimero (integruota)

Priedai
• Pridedami priedai: USB kabelis – galima įkrauti per 

kompiuterį, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa 
instrukcija

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 63 x 63 x 82 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 99 x 99 x 121 mm
• Gaminio svoris: 0,18 kg
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