
 

 

Philips
Trådløs stereohøyttaler

Bluetooth®
Klokkevisning
USB-lading
20 W

BT4100
Høy, dynamisk lyd

Musikken strømmer trådløst med Bluetooth® til kraftige bassreflekshøyttalere på 20 W 
som gir stor lyd. Du kan raskt lade smartenhetene dine med den innebygde USB-porten 
– og det hele har en stilig design.

Imponerende lyd
• Bassrefleks-høyttalersystem gir en kraftig, dypere bass
• 20 W musikkeffekt

Enkel å bruke
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Avansert allsidighet
• USB-port for å lade alle mobile enheter

Enkelt og praktisk
• LED-klokkevisning for enkel og grei visning av tiden



 Trådløs musikkstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi 
med kort rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med 
trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre 
Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, 
nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan 
du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra 
video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.
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Høydepunkter
• Skjermtype: LED • Vekt, inkl. emballasje: 1,49 kg
•

Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, ny iPad, iPad mini, iPad 

med Retina-display, iPad mini med Retina-display, 
iPad Air

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 

eller nyere
• annen Bluetooth-aktivert enhet
• fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HSP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet
• USB-port: for lading (5 V, 1 A)
• Klokke/versjon: Digital

• Bakbelysningsfarge: Gul
• Klokke: 24/12-timersdisplay

Lyd
• Lydsystem: Stereo
• Volumkontroll: roterende
• Musikkeffekt (MPO): 20 W

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Tilbehør
• Hurtigstartveiledning
• Garantisertifikat
• Verdensomfattende garantihefte

Mål
• Produktmål (BxDxH): 296 x 112 x 120 millimeter
• Vekt: 1,1 kg
• Mål, emballasje (B x D x H): 321 x 155 x 172 mm
Utgivelsesdato  
2017-04-28

Versjon: 2.0.5

12 NC: 8670 001 32059
EAN: 48 95185 61830 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
eiere.

www.philips.com

Spesifikasjoner
Trådløs stereohøyttaler
Bluetooth® Klokkevisning, USB-lading, 20 W

http://www.philips.com

