Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®
Rosa

BT51P

Skapa utrymme för dans
Ta med dig musiken ut med en Bluetooth-högtalare som ryms i fickan. Den här lilla
högtalaren ger dig sex timmars speltid och klart ljud, även vid maximal volym. Den
trådlösa räckvidden är 10 m. Gott om utrymme om du vill dansa genom rummet.
Liten högtalare. Klart och högt ljud.
• 1,5 tums högtalare med fullständigt frekvensomfång. Klart och tydligt ljud
• Anti-clipping-funktion. Vrid upp utan distorsion
• 5 timmars speltid
Alltid redo
• Riktigt lätt. Väger bara 90 g
• Mycket liten. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Upp till 10 m trådlös räckvidd
Lätt att parkoppla. Lätt att ladda.
• Bluetooth är redo att paras ihop med ström på
• USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer

BT51P/00

trådlös, bärbar högtalare
Bluetooth® Rosa

Specifikationer
Tillbehör

• Tillbehör som medföljer: Snabbinstallationsguide,
Garantisedel för hela världen
• Sladd: USB-laddningskabel

Kompatibilitet

• annan enhet med Bluetooth-funktioner
• fungerar med: upp till iOS 10.2, Bluetooth 4.2 eller
lägre

Design och finish
• Färg: Rosa

Anslutningar

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m

Funktioner
Ljud

• Uteffekt (RMS): 2 W
• Ljudsystem: Mono

Effekt

• Batterityp: litiumpolymer (inbyggt)
• Drifttid för batteri: 5 tim

Mått

• Förpackningens mått (B x D x H): 8,1 x 9,5 x 11,3
cm
• Produktmått (B x D x H): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Produktvikt: 0,135 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,18 kg
•

Liten högtalare. Klart ljud.

Med en vikt på bara 90 g märker du knappt att du bär
med dig den här lilla högtalaren. 1,5-tumselementet
med fullständigt frekvensomfång ger ett klart och
tydligt ljud även när du höjer volymen.

5 timmars speltid. USB-laddning.

Batteriet ger dig fem timmars speltid med full
laddning. Det tar mindre än tre timmar att ladda, och
det är enkelt med den medföljande mikro-USBkabeln.

Bluetooth-anslutning

Det är enkelt att para ihop med Bluetooth-enheten.
Slå bara på högtalaren så är den redo att paras ihop.
Den trådlösa räckvidden är 10 m.

Anti-clipping-funktion

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik
på hög volym och samtidigt behålla den höga
ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot
inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV,
vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med
den här inbyggda funktionen övervakas
musiksignalen när den passerar förstärkaren och
håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket
förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan
att volymen påverkas. En högtalares förmåga att
återge musikaliska toppar minskar när batteriet
laddar ur, men Anti-clipping-funktionen minskar
toppar som beror på låg batterinivå och musiken
förblir distorsionsfri.
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