
 

 

Philips
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie
10W

BT3500W
Berte si hudbu všude s sebou

Kvalitní styl a skvělý zvuk se pojí v zařízení tak štíhlém, že jej můžete založit kamkoli. 
Integrovaná technologie NFC zajistí snadné párování s chytrým telefonem na jeden dotyk.

Působivý zvuk
• Pokročilý výkon zvuku s elegantním designem
• Působivý výkon RMS 10 W
• Funkce anti-clipping zajišťuje hlasitou hudbu bez zkreslení

Jednoduché používání
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth
• Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
• Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

Stačí jen vzít a jít
• Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
• Použití vlastního popruhu na nošení kamkoli



 Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý 
telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC 
reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor 
zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte 
streamování hudby.

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 vstupní signály od 300 mV do 
1 000 mV a chrání reproduktory před poškozením 
způsobeným zkreslením. Tento reproduktor 
zajišťuje funkci anti-clipping prostřednictvím 
vyhrazeného zvukového omezovače IC. Ten 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.

Vestavěný mikrofon

Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento 
reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím 
hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes 
reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. 
Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, 
funguje to skvěle.

Audio-in

Vstup audio pro snadné připojení téměř libovolného 
elektronického zařízení
BT3500W/00

Specifikace
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

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

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

Pohodlí
• Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes 

reproduktor

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 10W
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 2"

Spotřeba
• Provozní doba při napájení baterií: 5 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): 201 x 35 x 101 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 261 x 48 x 183 mm
• Hmotnost výrobku: 0,5 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,625 kg
•
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