
 

 

Philips
speaker portabel nirkabel

Bluetooth
Mikrofon terpasang untuk 
panggilan
Baterai isi ulang
2W

BT1300B
Suara besar dalam genggaman 

Anda
Bawa musik Anda ke mana saja dengan speaker berpermukaan tak rata dan berukuran sangat ringkas 

ini. Teknologi anti-clip bawaannya menghadirkan suara yang lebih baik untuk ukurannya yang kecil dan 

bisa diarahkan untuk menghasilkan proyeksi suara yang lebih luas. Casing silikon warna-warninya 

menambahkan gaya juga memberikan perlindungan.

Suara menakjubkan
• Performa audio canggih dengan desain berukuran kantong yang ringkas
• Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan

Mudah digunakan
• Streaming musik nirkabel via Bluetooth
• Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
• Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

Dirancang untuk mudah dibawa
• Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
• Bawa ke mana saja dengan Setrip yang dirajut dan dikemas dengan baik



 Streaming musik nirkabel

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel 
berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. 
Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/
iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, 
seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga 
Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari 
video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Fungsi anti-klip

Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik 
dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan 
jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal 
masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat 
speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi 
terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal 
masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik 

dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio 
yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara 
kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang 
menghasilkan puncak musik semakin berkurang 
akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi 
puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan 
membuat musik bebas gangguan.

Mikrofon terpasang
Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga 
berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan 
masuk, musik akan dijeda dan Anda dapat berbicara 
via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis 
atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan 
tetap memiliki kualitas yang sama.

Setrip yang dirajut dan dikemas dengan 
baik
Sama dengan seri headband Philips CitiScape Strada, 
yang terinspirasi dari sepatu sneaker fesyen dan tali 
sepatu dengan warna cerah, setrip kami yang dikemas 
ini dibuat dari sarung dengan bahan yang dirajut 
dengan halus dan membuatnya trendi untuk menjadi 
aksesori fesyen.

Audio-In

Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua 
perangkat elektronik apa pun
BT1300B/00

Spesifikasi
Kesesuaian
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad 

dengan tampilan Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya
• tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 

dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
• bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya
• atau perangkat dengan Bluetooth lainnya

Konektivitas
• Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
• Audio in (3,5mm)

Nyaman
• Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker

Suara
• Daya output (RMS): 2W
• Sistem Suara: Mono

Pengeras suara
• Driver speaker: 1 x 1.75"

Daya
• Jenis baterai: polimer litium (terpasang)
• Waktu operasional dengan baterai: 8 jam

Aksesori
• Aksesori diberikan: tali jinjing, Kabel USB untuk 

pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, 
Panduan pemasangan cepat

Dimensi
• Dimensi produk (PxLxT): 55 x 55 x 55 milimeter
• Dimensi kemasan (PxLxT): 96 x 78 x 122 mm
• Berat produk: 0,12 kg
• Berat termasuk Kemasan: 0,2 kg
•
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