
 

 

Philips
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Modrá

BT51A
Udělejte si prostor na tanec

Přehrávejte své melodie venku s reproduktorem Bluetooth, který se vám vejde do kapsy. 
Tento malý reproduktor vám poskytne šest hodin přehrávání a čistý zvuk, dokonce i při 
maximální hlasitosti. Bezdrátový dosah je 10 m. Spousta místa na tanec po celé místnosti.

Malý reproduktor. Čistý a hlasitý zvuk.
• 1,5˝ širokopásmový reproduktor. Čistý a zřetelný zvuk
• Funkce anti-clipping. Zvyšte hlasitost bez obav ze zkreslení
• 5 hodin přehrávání

Vždy připraveno k provozu
• Opravdu malý. Měří pouhých 6,1 x 6,1 x 7,6 cm.
• Opravdu lehký. Váží pouhých 90 gramů.
• Bezdrátový dosah až 10 m

Snadné párování. Snadné nabíjení.
• Bluetooth je připravený ke spárování ihned po zapnutí
• Nabíjení přes USB. Kabel micro USB je součástí balení.



 Malý reproduktor. Čistý zvuk.
Tento malý reproduktor váží pouhých 90 gramů, 
takže o něm ani nebudete vědět. A 1,5˝ 
širokopásmový reproduktor se stará o zvuk, který 
bude čistý a zřetelný i při hlasitém přehrávání.

5 hodin přehrávání. Nabíjení přes USB.
Plně nabitá baterie vám vydrží na 5 hodin přehrávání. 
Nabíjení trvá méně než 3 hodiny a je velmi snadné 
díky dodávanému kabelu micro USB.

Připojení Bluetooth
Párování se zařízením Bluetooth je snadné – stačí 
zapnout reproduktor. Bezdrátový dosah je 10 m.

Funkce anti-clipping
Funkce anti-clipping umožňuje přehrávat hudbu 
hlasitě a přitom zachovává vysokou kvalitu, i když 
dochází baterie. Přijímá široký rozsah vstupních 
signálů od 300 mV do 1 000 mV a chrání 
reproduktory před poškozením způsobeným 
zkreslením. Tato vestavěná funkce 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 a hudba tak zůstává nezkreslená.
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Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci, 

Mezinárodní záruční list
• Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Kompatibilita
• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth
• pracuje s funkcí: operačním systémem iOS ve verzi 

až 10.2 a Bluetooth verze 4.2 nebo starší.

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

dohled, 10 m

Design a provedení
• Barva: Modrá

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 W
• Zvukový systém: Mono

Spotřeba
• Typ baterie: lithium-polymerová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 5 h

Rozměry
• Rozměry balení (Š x H x V): 8,1 x 9,5 x 11,3 cm
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 6,1 x 6,1 x 7,6
• Hmotnost výrobku: 0,135 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,18 kg
•

Specifikace
bezdrátový přenosný reproduktor
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