
 

 

Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth®
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
2 W

BT55B
Δυνατός ήχος που χωράει 

στην παλάμη σας
Μεταδώστε ασύρματα μουσική από ένα μικρό ηχείο που μεταφέρεται εύκολα. 
Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στο δικό σας στυλ και απολαύστε παντού τη 
μουσική σας χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Εντυπωσιακός ήχος
• Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για δυνατή μουσική χωρίς 
παραμόρφωση

Απλό στη χρήση
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού



 Λειτουργία προστασίας από 
παραμόρφωση ήχου_BT55

Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σάς 
επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και 
διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και 
όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά 
σημάτων εισόδου, από 300mV έως 1000mV και 
διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω 
παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί 
το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή 
και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του 
ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση 
χωρίς να επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα 
ενός φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της 
μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της 
μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει 
τις κορυφές που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, 
για να απολαμβάνετε μουσική σας χωρίς 
παραμόρφωση.

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. 
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας 
χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και 
χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε 
υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας 
προσφέρει η φορητότητα.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής_BT55

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης 
επικοινωνίας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα 
ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη 
δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία ασύρματη 
σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες 
συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή 
ακόμα και φορητούς υπολογιστές. Το 
αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας 
μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα 
παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το 
ηχείο.
BT55B/00

Χαρακτηριστικά
• Χρώμα: Μαύρο
•

Συμβατότητα
• iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad, iPad mini, iPad με 
οθόνη Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 
2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 
7 Plus, iPhone SE

• iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης 
έκδοσης

• Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 
και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

• άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
• Φόρτιση USB

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 W
• Σύστημα ήχου: μονοφωνικό

Ηχεία
• Οδηγός ηχείου: 1 οδηγός πλήρους εύρους 1,5"

Ρεύμα
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 6 ώρ.
• Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου 

(ενσωματωμένη)

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB 
για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Οδηγός 
γρήγορης εγκατάστασης

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 130 x 55 x 

100 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,12 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 0,19 κ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 85 x 34 x 

75,8 χιλιοστά
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