
 

 

Philips
przenośny głośnik 
bezprzewodowy

Bluetooth®
Czarna

BT51B
Zrób miejsce do tańca

Zabierz muzykę ze sobą dzięki głośnikowi Bluetooth, który mieści się w kieszeni. To niewielkie 

urządzenie zapewnia sześć godzin odtwarzania i niezwykle wyraźny dźwięk, także przy maksymalnej 

głośności. Zasięg łączności bezprzewodowej wynosi 10 m. Zostanie Ci dużo miejsca do tańca.

Miniaturowy głośnik. Wyraźne i głośne brzmienie.
• 1,5-calowy głośnik szerokopasmowy. Wyraźny i czysty dźwięk.
• Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma. Wysoki poziom głośności bez zniekształceń.
• 5 godzin odtwarzania

Zawsze gotowe do drogi
• Naprawdę lekki — zaledwie 90 g
• Naprawdę mały — 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Bezprzewodowy zasięg do 10 m

Łatwe parowanie i ładowanie.
• Urządzenie Bluetooth jest gotowe do sparowania zaraz po włączeniu
• Ładowanie przez USB, przewód micro-USB w zestawie



 Miniaturowy głośnik. Wyraźny dźwięk.
Ten niewielki, ważący zaledwie 90 g głośnik jest tak 
lekki, że właściwie nie odczujesz jego ciężaru. 1,5-
calowy przetwornik pełnozakresowy zapewnia 
wyraźny, czysty dźwięk nawet po zwiększeniu 
głośności.

5 godzin odtwarzania i ładowanie przez 
USB
Akumulator zapewnia 5 godzin odtwarzania po 
pełnym naładowaniu. Ładowanie zajmuje mniej niż 3 
godziny i jest łatwe dzięki dołączonemu przewodowi 
micro-USB.

Łączność Bluetooth
Parowanie z urządzeniem Bluetooth jest proste. 
Głośnik jest gotowy do sparowania zaraz po 
włączeniu. Bezprzewodowy zasięg wynosi 10 m.

Zapobieganie obcinaniu pasma
Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na 
słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — 
nawet przy niskim stanie naładowania baterii. 
Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów 
wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega 
uszkodzeniom głośników w następstwie 
zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja 
monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez 
wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego 
paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku 
spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując 
żądany poziom głośności. Zdolność głośnika 
przenośnego do osiągania wartości granicznych 
spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja 
zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki 
wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu 
muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Instrukcja szybkiej instalacji, 

Broszura gwarancyjna (cały świat)
• Przewód: Przewód do ładowania USB

Zgodność
• inne urządzenie Bluetooth
• współpraca z: iOS w wersji 10.2, Bluetooth 4.2 lub 

starszy

Stylistyka i wykończenie
• Kolor: Czarna

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 W
• System dźwięku: Mono

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-

polimerowy (wbudowany)
• Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 5 godz.

Wymiary
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

8,1 x 9,5 x 11,3 cm
• Wymiary produktu (S x G x W): 

6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Waga produktu: 0,135 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,18 kg
•

Dane techniczne
przenośny głośnik bezprzewodowy
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