
 

 

Philips PixelPop
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®
Roiskesuojattu
Kantonauha
8 h, ladattava akku

BT110C
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ieni koko, muhkea basso
nikokoisessa BT110-kaiuttimessa on kaikki suuren kaiuttimen akustiset ominaisuudet. 
 tuottaa selkeää ja voimakasta ääntä, ja basson voima yllättää. Roiskesuojattu ja 
ntonauhalla varustettu kaiutin on käyttövalmis aina ja kaikkialla.

Vaikuttava ääni
• Edistynyt äänentoisto pienessä koossa
• Passiivielementti parantaa matalien taajuuksien toistoa
• Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Käytön helppous
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
• Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

Aina valmiina
• Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa
• Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
• Kaiutin kulkee kätevästi mukana tyylikkään kantonauhan ansiosta



 Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Signaalin leikkautumisen esto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-
toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa 
laadukkaalta myös suurella 
äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on 
lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri 
tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa 
kaiutinta signaalin leikkautumiselta. 
Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia 
sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin 

korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla 
alueella. Näin se estää äänen vääristymisen 
vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. 
Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia 
heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, 
mutta leikkautumisen esto vähentää siitä 
aiheutuvaa säröä.

Roiskesuojaus

Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös 
kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin 
ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan 
IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia 
musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja 
jopa ulkona sateisella säällä.

mukana tyylikäs kantonauha

Kantonauha on kauniisti kudottua 
kangasnyöriä, joten tyylikästä kaiutinta voi 
käyttää myös asusteena.

Kiinteä mikrofoni

Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii 
myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen 
saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja 
voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa 
liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii 
aina.

Äänitulo

Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin 
elektroniikkalaitteisiin
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Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja 

Retina-näyttö
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S

• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• yhteensopivuus: Bluetooth 4.0 tai vanhempi
• muu Bluetooth-laite

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: Harmaa

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 20 m
• Äänitulo (3,5 mm)
• USB-lataus

Käyttömukavuus
• Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten
• Roiskesuojattu: IPX 4

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 4 W
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Kaiuttimet: 1 x 1,5 tuuman koko äänialueen kaiutin 

ja passiivielementti

Virta
• Käyttöaika akku-/paristovirralla: 8 h
• Akun/pariston tyyppi: litium (sisäinen)

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-

lataamiseen, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-
asennusopas, kantohihna

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 98 x 35 x 77 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 108 x 84 x 145 mm
• Laitteen paino: 0,15 kg
• Paino pakattuna: 0,25 kg
•

BT110C/00
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