
 

 

Philips
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth® és NFC
fröccsenésbiztos
Beépített mikrofon hívásokhoz
12 W, akkumulátoros
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őteljes, 360°-os hangzás
jlítsa a hangszórót tetszése szerint vízszintesre, vagy függőlegesre. A 360°-os hangzás azt jelenti, hogy 

nden irányban, folyamatosan erőteljes hangzást élvezhet. A vezeték nélküli zenestreaming funkcióval 

delkező, fröccsenésálló, strapabíró készülékkel élénk, természetes hangzást vihet magával bárhova.

Magával ragadó hangzás
• A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak
• Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
• 2 x 6 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth® párosításhoz
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Utazáshoz tervezve
• A fröccsenésálló kivitel ideális a kültéri használathoz (IPX4)
• Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást



 Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Iker hangszóró-meghajtók

Az 1,5"-es neodímium iker hangszóró-
meghajtók természetes, tiszta és 
kiegyensúlyozott hangzást tesznek lehetővé, 
míg az egymással szemben elhelyezkedő 
passzív sugárzók fokozzák a mélyhangokat. Az 
első és hátsó, teljes hangterjedelmű hangszóró-
meghajtók 360 fokos hangzás előállítására 
képesek, így változatlan minőségben élvezheti a 
hangzást, bármerre is legyen fordítva a 
hangszóró.

Digitális hangfeldolgozás

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még 
élvezetesebbé a zenehallgatást, így 
kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a 
szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A 
Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás 
technológiája optimalizálja a kompakt 
hangsugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, 
részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás 
nélkül.

Fröccsenésálló kivitel

A vízálló kialakításnak köszönhetően nedves és 
esős környezetben is kitűnően használható. Az 
IPX4 szabvány szigorú előírásainak megfelelő 
belső alkatrészek bizonyítottan ellenállnak a 
külső hatásoknak, így az eszközt nemcsak a 
fürdőszobában vagy a konyhában, hanem akár a 
szabadban is használhatja, függetlenül az 
időjárási viszonyoktól.

NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth® eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth® 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

Beépített mikrofon
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár 
kihangosított telefonként is működik. Bejövő 
hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a 
hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat 
vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy 
barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül 
működik.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen 
tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a 
készüléket a Philips készüléken található 
AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A 
számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti 
a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt 
jobb hangminőséget.
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Kompatibilitás
• Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth 

funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős 

iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, 
iPad mini

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

• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió

Formatervezés és kidolgozás
• Szín: Fekete

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 6 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangsugárzók: 2 x 1,5"
• Hangerőszabályzó: forgó

Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: Neodímium mágneses 

rendszer

Csatlakoztathatóság
• NFC: Érintéssel párosítható Bluetooth; Android 

4.0 és újabb, illetve Windows Phone 8 és újabb 
verziójú készülékekkel használható

• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Vízálló kialakítás: IPX4
• Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Lítium-ion (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra
• Tápellátás: 5 V, 2 A (USB adapter)

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: USB adapter, USB töltőkábel 

számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési 
útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 188 x 71 x 

70 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 282 x 

105 x 108 mm
• Termék tömege: 0,49 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,79 kg
•
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