
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
Oplaadbare batterij
2 W

BT1300A
Groots geluid in de 

palm van uw hand
Geniet overal van uw muziek met een robuuste, ultracompacte luidspreker. De ingebouwde 

anticliptechnologie levert geluid dat groter is dan het formaat en kan worden afgestemd voor een 

bredere geluidsverspreiding. Een kleurrijke siliconen hoes geeft het geheel extra stijl en bescherming.

Indrukwekkend geluid
• Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek
• Geavanceerde audioprestaties in een handig zakformaat
• Anti-clipping-functie voor luide, vervormingsvrije muziek

Eenvoudig in gebruik
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
• Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Ontworpen voor onderweg
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
• Neem hem overal mee naartoe met de meegeleverde band van fijngebreid materiaal



 Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, die 
zowel robuust als energiezuinig is. De technologie 
maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk 
met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-
apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs 
laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar 
uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

Anti-clipping-functie

Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider 
afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, 
zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is 
compatibel met verschillende ingangssignalen van 
300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers 
tegen schade door vervorming. Met deze 

ingebouwde functie wordt het muzieksignaal 
gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat 
en worden pieken binnen het bereik gehouden, 
zodat audiovervorming door clipping wordt 
voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe 
leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een 
draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar 
dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door 
een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek 
vervormingsvrij.

Ingebouwde microfoon
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze 
luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer 
een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze 
gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu 
een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend 
wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

fijngebreide band meegeleverd
Net als de Philips CitiScape Strada-hoofdbanden, die 
zijn geïnspireerd door trendy sneakers en hun 
felgekleurde veters, is onze meegeleverde band 
gemaakt van fijngebreid materiaal in levendige 
kleuren. Zo loopt u er altijd stijlvol bij.

Audio-ingang

Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op 
vrijwel elk elektronisch apparaat
BT1300A/00

Specificaties
Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• werken met: Bluetooth 4.0 of lager
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort
• Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de 

luidspreker

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
• Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers
• Luidsprekerdriver: 1 x 1,75 inch

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8 u

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: draagriem, USB-kabel 

voor laden via de PC, Wereldwijde garantiekaart, 
Snelle installatiehandleiding

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 55 x 55 x 

55 millimeter
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 96 x 78 x 122 

mm
• Gewicht van het product: 0,12 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,2 kg
•
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