
 

 

Philips
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth
Modrá

BT150A
Party u bazénu. Party ve 

sprše. Vaše party.
Kdekoli. Kdykoli. Tento vodotěsný reproduktor Bluetooth disponuje silnými basy v malém 
balení a poskytne vám překvapivě silný zvuk. Získáte osm hodin přehrávání a zvukový 
vstup. Od bazénu až po sprchu – užijte si to po svém.

Rozbalte to. V bazénu. Ve sprše.
• Vodotěsný do hloubky 1 m po dobu až 30 minut. Stupeň ochrany IPX7
• 1,5˝ širokopásmový reproduktor. Pasivní zářič zvýrazňuje basy
• Funkce anti-clipping. Hlasité přehrávání bez obav ze zkreslení
• 8 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB. Kabel micro USB součástí balení

Hudba nebo hovory
• Vestavěný mikrofon. Přijímejte hovory pomocí reproduktoru
• Audio vstup. Připojení téměř ke každému zdroji
• Bezdrátový dosah až 10 m

Vezměte si hudbu s sebou. Kamkoli.
• Zavěste jej na tašku nebo na kolo. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Jemně pletený odnímatelný popruh na přenášení
• Tlačítka na reproduktoru k přehrávání a tlačítka nastavení hlasitosti/přeskakování stop
• Kontrolky LED kolem mřížky reproduktoru. Modrá/náhodné barvy



 Vodotěsný a připravený na cestu
U bazénu, u rybníka, ve sprše. Tento vodotěsný 
reproduktor se stupněm ochrany IPX7 plave a vydrží 
ponoření do hloubky až 1 m po dobu až 30 minut.

8 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB.
Plně nabitá baterie vám vydrží na 8 hodin přehrávání. 
Nabíjení trvá zhruba 3 hodiny a je velmi snadné díky 
dodávanému kabelu micro USB.

Ovládněte hudbu
Ovládejte hudbu pomocí tlačítek na boku 
reproduktoru. Jedním stisknutím spustíte přehrávání 
a dvojím stisknutím tlačítek zvýšení/snížení hlasitosti 
můžete přeskakovat stopy. Mřížka reproduktoru má 
žárovky LED, které svítí nepřerušovaným modrým 
světlem nebo blikají náhodnými barvami.

Čistý zvuk. Důrazné basy.
1.5" širokopásmový reproduktor zajišťuje čistý, jasný 
zvuk při hlasitém přehrávání. Pasivní zářič podpoří 
basy a pořádně je zvýrazní v nízkých tónech.

Vestavěný mikrofon
Zapněte reproduktor a bude hned připraven na 
spárování se zařízením Bluetooth. Bezdrátový dosah 
je 10 m a vestavěný mikrofon umožňuje hlasitý 
příjem hovorů. Při příchozím hovoru se hudba 
automaticky pozastaví.

Audio vstup pro snadné připojení
Chcete se připojit k externímu zdroji zvuku, jako je 
gramofon nebo přehrávač MP3? Zástrčka pro audio 
vstup na zadní straně reproduktoru umožňuje 
připojení k téměř jakémukoli elektronickému 
zařízení.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Mezinárodní záruční list, popruh
• Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Spotřeba
• Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: až 10 h

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Mono

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano
• Verze Bluetooth: 4,2

Kompatibilita
• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 

Ano
• pracuje s funkcí: operačním systémem iOS ve verzi 

až 10.2 a Bluetooth verze 4.2 nebo starší.

Pohodlí
• Typ obrazovky: Displej LED (vícebarevný)
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7

Design a provedení
• Barva: Modrá

Rozměry
• Rozměry balení (Š x H x V): 11,5 x 5 x 15 cm
• Hmotnost výrobku: 0,21 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,3 kg
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm
•

Specifikace
bezdrátový přenosný reproduktor
Bluetooth Modrá
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