
 

 

Philips
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth®
Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros

BT2200B
Egy hangszóró, amely éppúgy benne 

van a kalandokban, mint Ön!
Bárhol is tartózkodik – akár kint, akár bent –, és bárhova is megy, ezt a strapabíró, vízálló, 
hordozható, vezeték nélküli hangszórót mindig magával viheti. Jöhet akár eső, akár szél, a 
készülék ellenállóképessége és erőteljes hangzása töretlen.

Meggyőző hang
• Javított hangteljesítmény, strapabíró kivitel
• Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Egyszerű használat
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
• Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Csak felkapja és már viheti is
• Strapabíró, vízálló, és nem merül el, szabadtéri használatra szánt
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
• A saját pántjára is rögzítheti, és bárhová magával viheti



 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.

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, és megvédi a 
hangsugárzót a torzítás miatti károsodástól. Az Anti-
clipping-ért külön integrált áramkör felelős, amely 
figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, és 
biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő 
tartományát. Ily módon kiküszöböli a torzítást, 
anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az 
akkumulátor töltöttségének csökkenésével a 
hangsugárzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, 
a védelem azonban csökkenti ezeket, ily módon 
javítva a hang minőségét.

Beépített mikrofon
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár 
kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás 
esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón 
keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti 
tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. 
Mindkét esetben remekül működik.

Audiobemenet

Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus 
eszköz egyszerű csatlakoztatásához
BT2200B/00

Fénypontok
• Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára •
Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, 

Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• 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, HFP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

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

Kényelem
• vízhatlanság: IPX6

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2,8 W
• Hangrendszer: Monó

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: 1 x 1,6"

Tápellátás
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 5 óra
• Elemtípus: lítium-polimer (beépített)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel 

számítógépről való töltéshez, Nemzetközi 
garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 107 x 58 x 69 mm
• Termék tömege: 0,2 kg
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 112 x 

73 x 167 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,35 kg
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