
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth®
Zwart

BT51B
Maak ruimte om te dansen

Neem uw muziek mee met de Bluetooth-luidspreker die in uw zak past. Deze kleine 
luidspreker biedt u zes uur afspeeltijd en helder geluid, zelfs bij maximaal volume. Het 
draadloze bereik is 10 m. Meer dan genoeg ruimte om de hele kamer door te dansen.

Een kleine luidspreker. Helder geluid op vol volume.
• 1,5 inch luidspreker met volledig bereik. Kraakhelder geluid
• Anti-clipping-functie. Verhoog het volume zonder vervorming
• 5 uur afspeeltijd

Altijd klaar om te vertrekken
• Heel licht. Weegt slechts 90 g
• Heel klein. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Draadloos bereik tot 10 m

Eenvoudig te koppelen. Eenvoudig op te laden.
• Aanzetten en direct koppelen met Bluetooth
• Opladen via USB. Inclusief micro-USB-kabel



 Kleine luidspreker. Helder geluid.
Met een gewicht van slechts 90 g merkt u nauwelijks 
dat u deze kleine luidspreker draagt. De 1,5 inch 
luidspreker met volledig bereik zorgt voor 
kraakhelder geluid, zelfs wanneer u het volume 
verhoogt.

5 uur afspeeltijd. Opladen via USB.
Een volledig opgeladen batterij geeft u 5 uur 
afspeeltijd. Opladen duurt minder dan 3 uur en is 
eenvoudig met de meegeleverde micro-USB-kabel.

Bluetooth-connectiviteit
Koppelen met uw Bluetooth-apparaat is eenvoudig. 
Zet de luidspreker aan en u kunt deze koppelen. Het 
draadloze bereik is 10 m.

Anti-clipping-functie
Met de anti-clipping-functie kunt u muziek luider 
afspelen zonder dat de hoge kwaliteit verloren gaat, 
zelfs wanneer de batterij bijna leeg is. De functie is 
compatibel met verschillende ingangssignalen van 
300 mV tot 1000 mV en beschermt uw luidsprekers 
tegen schade door vervorming. Met deze 
ingebouwde functie wordt het muzieksignaal 
gecontroleerd wanneer het door de versterker gaat 
en worden pieken binnen het bereik gehouden, 
zodat audiovervorming door clipping wordt 
voorkomen zonder het volume te beïnvloeden. Hoe 
leger de batterij, hoe minder muzikale pieken een 
draagbare luidspreker kan voortbrengen, maar 
dankzij de anti-clipping-functie worden pieken door 
een bijna lege batterij verminderd en blijft uw muziek 
vervormingsvrij.
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Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Snelle 

installatiehandleiding, Wereldwijde garantiekaart
• Kabel: USB-oplaadkabel

Compatibiliteit
• ander Bluetooth-compatibel apparaat
• werken met: iOS tot 10.2, Bluetooth 4.2 of lager

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 W
• Geluidssysteem: Mono

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 5 uur

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 8,1 x 9,5 x 11,3 

cm
• Productafmetingen (b x d x h): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Gewicht van het product: 0,135 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,18 kg
•

Specificaties
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