
 

 

Philips
Kablosuz stereo hoparlör

Bluetooth®
Aramalar için dahili mikrofon
4 x AA pil
5W

BT3000W
Saniyeler içinde kablosuz 

olarak müzik çalın
Şık ve modern kutusuyla kolay ve kablosuz Bluetooth® müzik akışının keyfini çıkarın. Bas Refleks 
hoparlörler derin ve güçlü bas üretirken dahili mikrofon eller serbest görüşmeler için idealdir. Pille 
çalışabilme özelliği nereye giderseniz gidin ürünü yanınızda götürmenize olanak sağlar.

Etkileyici ses kalitesi
• Bas Refleks Hoparlör Sistemi, güçlü ve daha derin bas sesler verir
• 5W RMS toplam çıkıș gücü

Kullanımda sadelik
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı
• Eller serbest telefon görüșmeleri için dahili mikrofon
• Tașınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses giriși

Gelișmiș çok yönlülük
• Her yerde müzik keyfi için pil veya AC güç seçeneği
• 8 saate kadar müzik çalma



 Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bas Refleks Hoparlör Sistemi, kompakt hoparlör 
kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin 
düșük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak için 
woofer'la akustik olarak hizalanmıș ek bas borusuyla 
geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
Sonuçta daha az bozulma ile daha derin, kontrollü bir 
bas elde edilir. Sistem, geleneksel woofer'lar gibi, bas 
borusunun içindeki hava kütlesini titreștirerek çalıșır. 
Woofer'ın tepkisiyle birleșince, sistemdeki düșük 
frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir 
boyut kazandırır.

Kablosuz müzik akıșı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve 
enerji tasarruflu bir kablosuz iletișim teknolojisidir. 
Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, 
tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi 
bașka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz 
bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya 
oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz 
olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

Dahili mikrofon
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı 
zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalıșır. Bir 
arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile 
konușmanıza olanak sağlanır. İș toplantısı yapabilir ya 
da partideyken bir arkadașınızı arayabilirsiniz. Her iki 
durumda da mükemmel çalıșır.

SES GİRİȘİ (3,5 mm)

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi tașınabilir 
cihazlardan ve bilgisayarlardan dinleyebilmenin 
keyfini çıkarın. Bunun için cihazınızı Philips setindeki 
SES GİRİȘİ (3,5 mm) portuna bağlamanız yeterli. 
Bilgisayarlar için bu bağlantı genellikle kulaklık 
çıkıșından yapılır. Bağlantı sağlandığında, tüm müzik 
koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün 
hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca 
söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
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Özellikler
• Pil tipi: AA •
Uyumluluk
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, Retina ekranlı iPad, 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. nesil ve üzeri
• Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 

ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
• diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri 

bulunan
• Bluetooth özellikli diğer cihazlar
• Çalıșma: Bluetooth 4.0 veya altı

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth mesafesi: Görüș alanı içinde, 10M veya 

30FT
• Ses giriși (3,5 mm)

Kullanılabilirlik
• Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 5W
• Ses Sistemi: Stereo

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 2 x 2,75 inç

Güç
• Pilin çalıștırma süresi: 8 sa

• Pil sayısı: 4
• Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Aksesuarlar
• AC/DC adaptörü
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
• Garanti belgesi
• Dünya Çapında Garanti belgesi

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 28 x 12,1 x 9,3 cm
• Ağırlık: 1,25 kg

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

36,9 x 16,8 x 14,1 cm
• Brüt ağırlık: 1,7 kg
• Net ağırlık: 1,385 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Dara ağırlığı: 0,315 kg
• Raf yerleșimi tipi: Döșeme
• EAN: 87 12581 72086 5

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 38,2 x 15,5 x 35,5 cm
• Brüt ağırlık: 3,8 kg
• Net ağırlık: 2,77 kg
• Dara ağırlığı: 1,03 kg
• Ambalaj sayısı: 2
• GTIN: 1 87 12581 72086 2
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