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рахотният звук се съчетава с компактен, стилен и лесно преносим дизайн с 
уминиеви детайли за акцент върху високото качество. Технологията Bluetooth 
ltipair позволява моментално прехвърляне на музика между две устройства.

Впечатляващ звук
• Функция против изрязване за силна музика без изкривяване
• Усъвършенствано аудио представяне с фина конструкция

Използване с лекота
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR
• Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
• Аудио вход за лесно свързване с почти всяко електронно устройство

Грабвате и потегляте
• Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде



 Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична комуникация 
на малки разстояния, която е едновременно 
стабилна и енергийно ефективна. Тя осигурява 
лесна безжична връзка с iPod/iPhone/iPad или 
други Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на звука от 
филмите и игрите безжично и лесно – с тази 
тонколона.

Обменяйте музика между 2 
устройства
Сдвоявайте едновременно с две смарт 
устройства, така че да можете да предавате 
поточно музика от което си искате устройство 
без прекъсване на сдвояването и повторно 
сдвояване. За изпълнение на песен на друго 
устройство първо спрете песента на 
оригиналното устройство и след това пуснете 
новата песен на друго устройство, което ще 
поеме щафетата. Идеално е за споделяне с 
приятели, за партита или просто за 
възпроизвеждане на различни песни, съхранявани 
на различни устройства. Оставете приятелите и 
роднините си да сдвояват едновременно, за да 
можете да обменяте музика лесно.

Функция против изрязване

Функцията против изрязване ви позволява да 
възпроизвеждате музика по-силно и поддържа 
високото й качество дори при нисък заряд на 
батерията. Тя приема входящи сигнали от 300 mV 
до 1000 mV и предпазва високоговорителите от 

повреда от изкривяване. Този високоговорител 
се справя с изрязването чрез отделна платка за 
ограничаване на аудиото. Тя следи музикалния 
сигнал, докато той преминава през усилвателя, и 
поддържа пиковете в рамките на диапазона на 
усилвателя, предотвратявайки аудио 
изкривяването, предизвикано от изрязване, без 
да засяга силата на звука. Възможността на 
високоговорителя да пресъздава музикални 
пикове намалява със заряда на батерията, но 
функцията против изрязване намалява пиковете, 
причинени от ниския заряд.

Вградена акумулаторна батерия

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по 
всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви 
позволява да се наслаждавате на любимата си 
музика без плетеницата от захранващи кабели и 
без неудобството да търсите електрически 
контакт. Слушате прекрасна музика, сега със 
свободата на пълната преносимост.

Вграден микрофон
С вградения микрофон този високоговорител 
може да работи и като високоговорител за вашия 
телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя 
на пауза и можете да говорите през 
високоговорителя. Проведете бизнес разговор. 
Или позвънете на приятел по време на партито. И 
в двата случая резултатът е идеален.

Аудио вход

Аудио вход за лесно свързване с почти всяко 
електронно устройство
BT2600B/00

Спецификации
Съвместимост
• iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с 

Retina дисплей, 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-то или следващо поколение
• Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или 
следваща версия

Дизайн и покритие
• Цвят: Черно

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Вграден микрофон: за конферентни разговори 
чрез говорителя

Звук
• Изходна мощност (RMS): 4 W
• Звукова система: Моно

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 1 x 1,5"

Захранване
• Време на работа на батерии: 8 ч
• Тип батерия: литиева (вградена)

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: USB кабел за зареждане 
от компютър, Листовка с гаранция за цял свят, 
Ръководство за бързо инсталиране

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 107 x 97 x 

32 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 130 x 45 x 175 
мм

• Тегло на изделието: 0,21 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,32 кг
•
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