
 

 

Philips
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth®
Akkumulátoros
2 W

BT2000R
A hangsugárzó „széthúzása” 

hangban és méretben
Vigye magával kalandozni a zenét a kompakt, strapabíró és könnyen hordozható 
hangsugárzóval, amely bármilyen táskába betehető. A rögzítő nélküli technológia jobb hangot 
ad kisebb méretben. Ha még többre vágyik, húzással kinyithatja. A zene fél napig szól.

Meggyőző hang
• Különleges hangteljesítmény, vékony kivitel
• Húzza szét a hangsugárzót a jobb hangteljesítmény érdekében
• Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Egyszerű használat
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Csak felkapja és már viheti is
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
• Akár 12 órányi zenelejátszás
• Vigye magával bárhová a mellékelt, finom szövésű pánttal

Védje velem a környezetet
• Tanúsított környezetbarát termék - mély elkötelezettség a fenntarthatóság iránt



 Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Húzza szét a hangsugárzót

Ez a növelhető méretű hangsugárzó kisebbre 
állítható a menet közbeni zenehallgatáshoz, 
vagy kinyitható a jobb hangminőség érdekében. 
Egyszerűen fogja meg a tetejét és az alját, és 
húzza szét.

Anti-clipping funkció

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően 
akkor is hangos és kiváló minőségű zenében 
lehet része, ha az akkumulátor már 
merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti 
bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangsugárzót 
a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített 
funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő 
hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne 
lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve 
a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a 
hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének 
csökkenésével a hangsugárzó a jelcsúcsokat 
kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping 
azonban csökkenti ezeket, torzításmentes 
zenét biztosítva.

Akár 12 órányi zenelejátszás

A beépített akkumulátor segítségével 
bármikor, bárhol hallgathatja hangosan a zenét, 
akár 12 órán keresztül. Minden zeneszámát 
könnyedén, az összegabalyodott kábelek és az 
elektromos aljzatok kényelmetlen keresgélése 
nélkül meghallgathatja, így fél napon át 

élvezheti a teljes körű mozgásszabadságot és 
zenei élményt.

finom szövésű pánt mellékelve
A divatos sportcipők és azok élénk színű 
cipőfűzői által ihletett Philips CitiScape Strada 
fejpántos fejhallgatókkal összhangban a 
mellékelt pánt ragyogó és finom kötésű 
textilborítással készül, így akár divatos 
kiegészítőként is megállja a helyét.

Audiobemenet

Audio-in bemenet szinte bármilyen 
elektronikus eszköz egyszerű 
csatlakoztatásához

Tanúsított környezetbarát termék
A Philips a „Green” emblémát csak a 
környezetet leginkább védő termékeinek ítéli 
oda, így Ön biztos lehet benne, hogy a helyes 
döntést hozza a környezetvédelem 
szempontjából. A Green (környezetbarát) 
termékként való tanúsítás azt jelenti, hogy a 
termék kiemelkedően energiahatékony, nagy 
arányban fenntartható csomagolást használ 
(újrahasznosított karton arány > 80%, FSC® 
tanúsítványú nyomtatott anyagok és PVC-
mentes csomagolás), csökkenti a veszélyes 
anyagok használatát (PVC/BFR-mentes 
műanyag készülékház), valamint könnyen 
újrahasznosítható.
BT2000R/00

Fénypontok
Vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Bluetooth® Akkumulátoros, 2 W



Kiadás dátuma  
2015-04-13

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17919
EAN: 04 89518 56022 95

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, 

Retinakijelzős iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy 

korábbi verzió
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
• Hangrendszer: Monó

Hangszórók
• Hangszórómeghajtó: 1 × 1,75"-es

Tápellátás
• Elemtípus: lítium-polimer (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 12 óra

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: hordszíj, USB töltőkábel 

számítógépről való töltéshez, Nemzetközi 
garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 99 x 93 x 77 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 113 x 

60 x 135 mm
• Termék tömege: 0,157 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,245 kg
•
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