
 

 

Philips PixelPop
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®
Stänkskyddad
Medföljande rem
8 timmar, laddningsbart batteri

BT110C

L
De
hö
stä
iten i storlek med stort ljud
n här kompakta högtalaren BT110 har all viktig akustik som normalt bara finns i en stor 
gtalare. Det är därför den har klart ljud och överraskande bra bas. Den är också 
nkskyddad och har en rem. Den är alltid klar att använda.

Imponerande ljud
• Avancerad ljudprestanda med kompakt design
• Passiv teknik för bättre prestanda på låga frekvenser
• Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Enkel användning
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
• Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig
• Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst
• Stänkskyddad design perfekt för användning utomhus (IPX4)
• Bär med den överallt med hjälp av den medföljande finstickade remmen



 Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation för korta avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller 
andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, 
surfplattor och till och med bärbara datorer så 
att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, 
filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Anti-clipping-funktion

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp 
musik på hög volym och samtidigt behålla den 
höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. 
Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 
1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot 
distorsionsskada. Med den här inbyggda 
funktionen övervakas musiksignalen när den 
passerar förstärkaren och håller topparna 
inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar 

distorsion som orsakas av clipping utan att 
volymen påverkas. En högtalares förmåga att 
återge musikaliska toppar minskar med 
batteridrift, men Anti-clipping-funktionen 
minskar toppar som beror på låg batterinivå 
och musiken förblir distorsionsfri.

Stänksäker design

Vattentålig design gör blöta och regniga miljöer 
till ett nöje. De inbyggda komponenterna är 
testade enligt stränga IPX4-standarder och har 
bevisats vara skyddade från väder, vilket 
möjliggör musikunderhållning inomhus i 
badrummet, köket eller utomhus oavsett 
väder.

medföljande finstickad rem

Den medföljande remmen är tillverkad av ett 
färgglatt finstickat tygöverdrag som gör den 
lika snygg som en modeaccessoar.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar 
högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett 
inkommande samtal pausas musiken så att du 
kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om 
du ringer affärssamtal eller pratar med 
kompisar när du är på fest fungerar det 
fantastiskt bra.

Ljudingång

Ljudingång för enkel anslutning till nästan alla 
elektroniska enheter
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Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med 

Retina-skärm
• 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:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre
• annan enhet med Bluetooth-funktioner

Design och finish
• Färg: Grå

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 20 m
• Ljudingång (3,5 mm)
• USB-laddning

Bekvämlighet
• Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens
• Stänkskyddad: IPX 4

Ljud
• Uteffekt (RMS): 4 W
• Ljudsystem: Mono
• Högtalare: 1 x 1,5 tums fullregisterelement och 

passivt element

Effekt
• Drifttid för batteri: 8 tim
• Batterityp: litium (inbyggt)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: USB-kabel för 

datorladdning, Garantisedel för hela världen, 
Snabbinstallationsguide, bärrem

Mått
• Produktmått (B x D x H): 98 x 35 x 77 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 108 x 84 x 145 

mm
• Produktvikt: 0,15 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,25 kg
•
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