
 

 

Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth
Μαύρο

BT150B
Πάρτι στην πισίνα ή στο ντους. 

Το δικό σας πάρτυ.
Οπουδήποτε. Οποτεδήποτε. Αυτό το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth διαθέτει στιβαρά μπάσα σε 
ένα πακέτο μικρού μεγέθους και παρέχει εκπληκτικά δυνατό ήχο. Απολαύστε οκτώ ώρες 
χρόνο αναπαραγωγής και είσοδο ήχου. Στην πισίνα ή το ντους, κάντε το δικό σας πάρτυ.

Δυναμώστε την ένταση, στην πισίνα ή στο ντους.
• Αδιάβροχο σε βάθος έως 1 μ. για έως και 30 λεπτά. Ταξινόμηση IPX7
• Ηχείο 1,5" πλήρους φάσματος. Ο παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα
• Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για απολαυστικές μουσικές στιγμές
• 8 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Φόρτιση μέσω θύρας USB. Περιλαμβάνεται καλώδιο micro 

USB

Μουσική ή κλήσεις
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο, για να απαντάτε σε κλήσεις μέσω του ηχείου
• Είσοδος ήχου. Σύνδεση σε σχεδόν οποιαδήποτε πηγή
• Ασύρματη εμβέλεια έως και 10 μ.

Μεταφέρετε τον ήχο οπουδήποτε.
• Κρεμάστε το στην τσάντα ή στο ποδήλατό σας. 9,5x9,5x3,8 εκ.
• Αποσπώμενο λουράκι μεταφοράς λεπτής πλέξης
• Κουμπιά στο ηχείο για αναπαραγωγή και αύξηση/μείωση της έντασης/παράλειψη 
κομματιών



 Αδιάβροχο και έτοιμο για λειτουργία
Δίπλα στην πισίνα, στη λίμνη, στο ντους. Αυτό το 
αδιάβροχο ηχείο με ταξινόμηση IPX7 επιπλέει και 
είναι ανθεκτικό σε βάθος έως 1 μ. για έως και 30 
λεπτά.

Χρόνος αναπαραγωγής 8 ώρες, 
φόρτιση USB.
Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο 
χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τις 8 ώρες. Η 
φόρτιση γίνεται πολύ εύκολα με το παρεχόμενο 
καλώδιο micro USB, ενώ διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Έλεγχος της μουσικής σας
Ελέγξτε τη μουσική με τα κουμπιά στο πλάι του 
ηχείου. Πατήστε μία φορά για αναπαραγωγή και 
πατήστε δύο φορές τα κουμπιά αύξησης/μείωσης 
έντασης ήχου για να παραλείψετε κομμάτια. Η 
γρίλια του ηχείου διαθέτει λυχνίες LED που 
ανάβουν σταθερά με μπλε χρώμα ή αναβοσβήνουν 
με τυχαία χρώματα.

Πεντακάθαρος ήχος. Δυνατά μπάσα.
Το ηχείο 1,5" πλήρους φάσματος παρέχει 
πεντακάθαρο ήχο, ακόμα σε δυνατή ένταση. Ένας 
παθητικός ακτινοβολητής ενισχύει τα μπάσα, 
παρέχοντας πολύ μεγαλύτερη ισχύ στις χαμηλές 
συχνότητες.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο
Όταν ενεργοποιείτε το ηχείο, είναι ήδη έτοιμο για 
σύζευξη με τη συσκευή Bluetooth. Η ασύρματη 
εμβέλεια είναι 10 μ. και το ενσωματωμένο 
μικρόφωνο σας επιτρέπει να απαντάτε στις 
κλήσεις μέσω του ηχείου. Όταν δέχεστε μια 
εισερχόμενη κλήση, η μουσική σταματά αυτόματα.

Είσοδος ήχου για εύκολη σύνδεση
Θέλετε να συνδεθείτε σε μια εξωτερική πηγή ήχου 
όπως ένα πικάπ ή ένα MP3 player; Η υποδοχή 
εισόδου ήχου στο πίσω μέρος του ηχείου σάς 
επιτρέπει να συνδέεστε σε σχεδόν οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική συσκευή.
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Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης εγκατάστασης, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης, λουράκι μεταφοράς

• Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου 

(ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: έως 10 ώρ.

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 4W
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)
• Έκδοση Bluetooth: 4,2

Συμβατότητα
• άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth
• λειτουργεί με έκδοση: έως iOS 10.2, Bluetooth 

4.2 ή προηγούμενη έκδοση

Άνεση
• Τύπος οθόνης: Οθόνη LED (πολύχρωμη)
• Αδιάβροχο: IPX7

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: Μαύρο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 11,5 x 5 x 15 
εκ.

• Βάρος προϊόντος: 0,21 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,3 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 9,5 x 9,5 x 3,95 
εκ.
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Προδιαγραφές
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