
 

 

Philips
bezdrôtový prenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Vstavaný mikrofón na hovory
Nabíjateľná batéria
10W

BT3500B
Vezmite si skvelé melódie 

kamkoľvek so sebou
Špičkový štýl a mohutný zvuk dokonale spojené v tenkom zariadení, ktoré sa zmestí 
kdekoľvek. Vďaka zabudovanej technológii NFC spustíte párovanie smartfónu jediným 
dotykom.

Impozantný zvuk
• Zdokonalený zvukový výkon s tenkým dizajnom
• Pôsobivý vďaka 10 W RMS
• Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby

Jednoduché používanie
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC
• Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
• Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete
• Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
• Použite vlastný remienok a noste ho stále pri sebe



 Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo tablet 
s funkciou NFC na oblasť NFC reproduktora, čím sa 
zapne reproduktor a spustí sa párovanie Bluetooth 
a prenos hudby.

Bezdrôtový prenos hudby

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam 
iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s 
technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju 
obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu 
hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu a to aj v 

prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký 
rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a 
chráni reproduktory pred poškodením spôsobeným 
skreslením. Reproduktor spracováva funkciu Anti-
clipping cez vyhradený zvukový obmedzovač IC. 
Funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci 
zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu 
zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku 
spôsobenému osekaním bez ovplyvňovania hlasnosti. 
Schopnosť reproduktora reprodukovať vrcholy 
klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale 
obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a 
hudba tak zostáva neskreslená.

Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor 
fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri 
prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie 
hudby a vy môžete telefonovať pomocou 
reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo 
zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch 
bude fungovať perfektne.

Zvukový vstup

Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer 
ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
BT3500B/00

Technické údaje
Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s 

displejom Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo 
starším

• ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno
• Nabíjanie cez USB: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez 

reproduktor

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 2"

Príkon
• Prevádzkový čas batérie: 5 hod
• Typ batérie: Lítium-polymerová (zabudovaná)

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie 

cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou, Rýchla inštalačná príručka

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 201 x 35 x 101 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 261 x 48 x 183 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,5 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,625 kg
•

Dátum vydania  
2015-03-24

Verzia: 3.1.4

12 NC: 8670 001 12971
EAN: 08 71258 17145 67

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Hlavné prvky
Bezdrôtový prenosný reproduktor
Bluetooth® Vstavaný mikrofón na hovory, Nabíjateľná batéria, 10W

http://www.philips.com

