Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth
Blå

BT150A

Pool-fest. Fødselsdagsfest.
Din fest.
Hvor som helst. Når som helst. Denne vandtætte Bluetooth-højttaler har fyldig bas i et
kompakt design og giver dig overraskende stor lyd. Du får otte timers spilletid og
lydindgang. Fra poolen til fødselsdagen - gør det til din fest.
Skru op. I poolen. Til festen.
• Vandtæt ned til 1 m. i op til 30 minutter. IPX7-klassificeret
• 1,5" bredspektret højttaler. En passiv membran giver optimal bas
• Anti-clipping-funktion. Spil høj musik uden forvrængning
• 8 timers spilletid. Opladning via USB. Mikro-USB-kabel medfølger
Musik eller opkald
• Indbygget mikrofon. Besvar dine opkald via højttaleren
• Lydindgang. Kan sluttes til næsten alle kilder
• Trådløs rækkevidde op til 10 m
Tag musikken med dig. Hvor som helst.
• Lad den hænge fra din taske eller din cykel. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Fint strikket aftagelig bærerem
• Knapper på højttaleren til afspilning og lydstyrke/spring over numre
• LED-lys rundt om højttalerfronten. Blå/tilfældige farver

BT150A/00

trådløs bærbar højttaler
Bluetooth Blå

Specifikationer

Vigtigste nyheder

Tilbehør

Kompatibilitet

Vandtæt og klar til brug

Strøm

Komfort

8 timers spilletid. Opladning via USB.

Lyd

Design og finish

• Medfølgende tilbehør: Quick Install Guide, Globalt
garantibevis, Bærerem
• Kabel: USB-opladningskabel
• Batteritype: Litiumpolymer (indbygget)
• Drifttid på batteri: op til 10 t
• Udgangseffekt (RMS): 4 W
• Lydsystem: Mono

Tilslutningsmuligheder
•
•
•
•

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
Lydindgang (3,5 mm)
Bluetooth-version: 4,2

• andre Bluetooth-aktiverede enheder
• fungerer sammen med: op til iOS 10.2, Bluetooth
4.2 eller ældre
• Displaytype: LED-display (flere farver)
• Vandbestandighed: IPX7
• Farve: Blå

Mål
•
•
•
•

Emballagemål (B x D x H): 11,5 x 5 x 15 cm
Produktvægt: 0,21 kg
Vægt inkl. emballage: 0,3 kg
Produktmål (B × D × H): 9,5 x 9,5 x 3,95 cm

•

Ved poolen, ved søen, i brusebadet. Denne
vandtætte IPX7-klassificerede højttaler flyder og kan
tåle nedsænkning ned til 1 m. i op til 30 minutter.
Batteriet giver dig 8 timers spilletid på en fuld
opladning. Opladningen tager ca. 3 timer, og det er
nemt med det medfølgende mikro-USB-kabel.

Få styr på din musik

Musikken kan styres med knapper på siden af
højttaleren. Tryk for afspilning, og tryk to gange på
knapperne til lydstyrke op/ned for at springe over
numre. Højttalerfronten har LED-lys, der lyser
konstant blåt eller blinker i tilfældige farver.

Klar lyd. Kraftig bas.

Den 1,5" bredspektrede højttaler leverer klar og
skarp lyd, også når du spiller højt. En passiv membran
giver optimal bas, så der er mere kraft i de dybe
toner.

Indbygget mikrofon

Tænd for højttaleren, og den er klar til parring med
din Bluetooth-enhed. Den trådløse rækkevidde er 10
m., og den indbyggede mikrofon gør det muligt at
modtage opkald. Når et opkald modtages, sættes
musikken automatisk på pause.

Audio-in for nem tilslutning

Vil du gerne oprette forbindelse til en ekstern
lydkilde som en pladespiller eller en MP3-afspiller?
Audio-in-stikket på bagsiden af højttaleren gør, at du
kan oprette forbindelse til næsten alle elektroniske
enheder.
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