
 

 

Philips
Trådlös stereohögtalare

Bluetooth®
Klocka
USB-laddning
20 W

BT4100
Kraftfullt, dynamiskt ljud

Låt musiken strömma via Bluetooth® till kraftfulla basreflexhögtalare på 20 W för ett 
fylligt ljud. Ladda dina smarta enheter snabbt med en inbyggd USB. Allt i en snygg, enhetlig 
design.

Imponerande ljud
• Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud
• 20 W musikeffekt

Enkel användning
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Avancerad mångsidighet
• USB-port för laddning av alla mobila enheter

Enkelt och praktiskt
• klocka med LED-display för tydlig tidsvisning



 Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation 
för korta avstånd som är både stabil och 
energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning 
till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter 
som smarttelefoner, surfplattor och till och med 
bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din 
favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.
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Funktioner
• Vikt inkl. förpackning: 1,49 kg
•

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

med Retina-skärm, iPad mini Retina-skärm, iPad 
Air

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 
Plus

• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare
• annan enhet med Bluetooth-funktioner
• fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HSP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• USB-port: för laddning (5 V, 1 A)
• Klocka/version: Digital
• Skärmtyp: LED

• Färg på bakgrundsbelysning: Gul
• Klocka: 24-/12-timmarsvisning

Ljud
• Ljudsystem: Stereo
• Volymkontroll: ratt
• Musikeffekt (MPO): 20 W

Högtalare
• Högtalarelement: 2

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör
• Snabbstartguide
• Garanticertifikat
• Garantisedel för hela världen

Mått
• Produktmått (B x D x H): 296 x 112 x 120 mm
• Vikt: 1,1 kg
• Förpackningens mått (B x D x H): 321 x 155 x 

172 mm
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