
 

 

Philips
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Nabíjecí baterie
2 W

BT25G
Bombastický zvuk, který 

se vejde do dlaně
Žijte svůj život s hudbou bezdrátově streamovanou z jediného kompaktního, kulatého reproduktoru, 

který se snadno přenáší. Mezi jasnými barvami si snadno najdete tu, která se hodí k vašemu stylu, a díky 

zabudované dobíjecí baterii bude hudba tepat všude tam, kam ji vezmete s sebou.

Působivý zvuk
• Pokročilý výkon zvuku s kompaktním designem
• Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Jednoduché používání
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Stačí jen vzít a jít
• Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli



 Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie 
umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/
iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním 
Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo 
dokonce notebooky. Takže můžete snadně 
vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu 
nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Funkce anti-clipping

Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu 
hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když 
dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních 
signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání 
reproduktory před poškozením způsobeným 
zkreslením. Tato vestavěná funkce sleduje hudební 
signál procházející zesilovačem a udržuje vrcholy 
v rámci rozsahu zesilovače. Brání tak zkreslení zvuku 
způsobenému osekáním, aniž by ovlivňovala 
hlasitost. Schopnost přenosného reproduktoru 
reprodukovat vrcholy klesá spolu s nabitím baterie, 
funkce anti-clipping ale omezuje vrcholy způsobené 
slabou baterií a hudba tak zůstává nezkreslená.

Audio-in

Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného 
elektronického zařízení
BT25G/00

Přednosti
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano •
Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad 

s displejem Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší
• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 

Ano

Design a provedení
• Barva: Šedá

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 W
• Zvukový systém: Mono

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 1 x 1,5"

Spotřeba
• Provozní doba při napájení baterií: 6 h
• Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení 

z počítače, Mezinárodní záruční list, Stručný návod 
k instalaci

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Rozměry balení (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 14 cm
• Hmotnost výrobku: 0,09 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,2 kg
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