
 

 

Philips
przenośny głośnik 
bezprzewodowy

Bluetooth
Czarna

BT150B
Impreza w basenie. Impreza pod 

prysznicem. Twoja impreza.
Gdziekolwiek jesteś, kiedykolwiek chcesz. Ten niewielki wodoodporny głośnik Bluetooth 
zapewnia zaskakująco potężny dźwięk, mocne basy i do ośmiu godzin odtwarzania. Jest też 
wyposażony w wejście audio. Organizuj imprezy tam, gdzie chcesz, i nie przejmuj się wodą.

W basenie czy pod prysznicem — rozkręć zabawę
• Wodoodporność do 1 m przez 30 minut (klasa IPX7)
• 1,5-calowy głośnik szerokopasmowy i wzmacniająca basy membrana bierna
• Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma i wysoki poziom głośności bez zniekształceń
• 8 godzin odtwarzania, ładowanie przez USB, przewód micro USB w zestawie

Muzyka i połączenia
• Wbudowany mikrofon — odbieranie połączeń przez głośnik
• Wejście audio — łatwe podłączanie do niemal dowolnego źródła
• Bezprzewodowy zasięg do 10 m

Słuchaj muzyki w dowolnym miejscu
• Powieś głośnik na torbie lub na rowerze. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Odpinany pasek do przenoszenia z precyzyjnie utkanej tkaniny
• Przyciski na głośniku do włączania odtwarzania i regulacji głośności / pomijania utworów
• Wskaźniki LED wokół osłony głośnika — niebieskie/losowe kolory



 Wodoodporny i gotowy do działania
Na basenie, nad jeziorem, pod prysznicem — ten 
głośnik o wodoodporności klasy IPX7 unosi się na 
wodzie i jest odporny na zanurzenie na głębokość do 
1 m przez maksymalnie 30 minut.

8 godzin odtwarzania i ładowanie przez 
USB
Akumulator zapewnia 8 godzin odtwarzania po 
pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje ok. 3 
godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi 
micro USB.

Sterowanie muzyką
Steruj odtwarzaniem muzyki za pomocą przycisków 
znajdujących się z boku głośnika. Naciśnij przycisk, 
aby odtwarzać, lub dwukrotnie naciśnij przyciski 
zwiększania/zmniejszania głośności, aby pominąć 
utwór. Osłona głośnika jest wyposażona we 
wskaźniki LED, które świecą światłem ciągłym na 
niebiesko lub migają w losowo wybranych kolorach.

Wyraźny dźwięk i mocne basy
1,5-calowy głośnik pełnozakresowy zapewnia 
wyraźny, czysty dźwięk nawet podczas głośnego 
odtwarzania. Membrana bierna wzmacnia basy, 
zapewniając o wiele większą dynamikę niskich 
tonów.

Wbudowany mikrofon
Po włączeniu głośnik jest gotowy do sparowania z 
urządzeniem Bluetooth. Zasięg bezprzewodowy 
wynosi 10 m, a wbudowany mikrofon umożliwia 
odbieranie połączeń. W momencie nadejścia 
połączenia muzyka jest automatycznie 
wstrzymywana.

Wejście audio do łatwego podłączania
Chcesz połączyć się z zewnętrznym źródłem 
dźwięku, takim jak adapter czy odtwarzacz MP3? 
Gniazdo wejściowe audio z tyłu głośnika umożliwia 
podłączenie prawie każdego urządzenia 
elektronicznego.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Broszura gwarancyjna (cały świat), Pasek do 
przenoszenia

• Przewód: Przewód do ładowania USB

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-

polimerowy (wbudowany)
• Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: do 10 godz.

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 4 W
• System dźwięku: Mono

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wejście audio (3,5 mm)
• Wersja Bluetooth: 4.2

Zgodność
• inne urządzenie Bluetooth
• współpraca z: iOS w wersji 10.2, Bluetooth 4.2 lub 

starszy

Udogodnienia
• Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LED 

(wielokolorowy)
• Odporność na wodę: IPX7

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Czarna

Wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 11,5 x 5 x 15 

cm
• Waga produktu: 0,21 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,3 kg
• Wymiary produktu (S x G x W): 9,5 x 9,5 x 3,95 

cm
•
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