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ja MULTIPAIR
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iuttimessa yhdistyvät ensiluokkainen äänentoisto ja niin kapea runko, että voit ottaa sen 
kaasi kaikkialle. NFC-ominaisuus helpottaa laitteiden yhdistämistä ja Bluetooth 
ltipair -ominaisuuden ansiosta voit vaihtaa hetkessä kahden musiikkilähteen välillä.

Vaikuttava ääni
• Edistynyt äänentoisto pienessä koossa
• Jopa 10 W RMS
• Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Käytön helppous
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
• Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin elektroniikkalaitteisiin

Aina valmiina
• Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa



 Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Vaihtele kahden yhdistetyn laitteen 
välillä
Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit 
suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta 
laitteesta tahansa – ilman pariliitosten 
katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen 
toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: 
pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen 
toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto 
toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu 
musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja 
eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. 
Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät 
laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden 
vaihtelu helppoa.

Signaalin leikkautumisen esto

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-
toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa 
laadukkaalta myös suurella 
äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on 
lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa 
tulosignaalit välillä 300–1000 mV ja suojaa 
kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Kaiutin 
käyttää IC-äänirajoitinta, joka seuraa 
äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja 
pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle 
sopivalla alueella. Näin se estää äänen 
vääristymisen vaikuttamatta 
äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa 
signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran 
vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen 
esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Sisäinen ladattava akku

Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. 
Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit 
kuunnella omaa musiikkiasi ilman 

virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen haeskelua. 
Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Kiinteä mikrofoni
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii 
myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen 
saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja 
voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa 
liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii 
aina.

Äänitulo

Helppo tuloliitäntä lähes kaikkiin 
elektroniikkalaitteisiin

NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-
tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin 
napauttamalla NFC-yhteensopivalla 
älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen 
NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-
pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin 
suoratoisto.
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Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja 

Retina-näyttö, 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. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee 

Android 4.0:ää ja uudempia sekä Windows Phone 
8:aa ja uudempia

• Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys
• Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 10 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 2 x 1,5 tuumaa

Virta
• Paristotyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
• Käyttöaika akkuvirralla: 10 h

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-

lataamiseen, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-
asennusopas

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 207 x 34 x 97 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 230 x 46 x 175 mm
• Tuotteen paino: 0,43 kg
• Paino pakattuna: 0,59 kg
•
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