
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC
Vandeniui atsparus
Integruotas mikrofonas 
skambučiams
12 W, įkraunamas akumuliatorius
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edidelis bet puikus
alingas 360° sklindantis garsas
statykite garsiakalbį taip, kaip jums patinka (vertikaliai arba horizontaliai). 360° garsas – tai 
olat supantis galingas garsas. Šiame vandeniui atspariame ir tvirtame garsiakalbyje yra 
laidžio srautinio muzikos perdavimo funkcija, todėl visada mėgausitės šiltu ir tikrovišku garsu.

Garsas, kuris jus apstulbins
• Du garsiakalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas
• Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
• 2 x 6 W RMS bendra išvesties galia

Modernus universalumas
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Sukurtas pasiimti kartu
• Vandeniui atspari konstrukcija puikiai tinka naudoti lauke (IPX4)
• Integruotas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius leis klausytis muzikos visur



 Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

Du garsiakalbiai

Dvi 1,5 in neodimio garsiakalbių tvarkyklės 
atkuria natūralų, švarų ir subalansuotą garsą, o 
du vienas priešais kitą esantys pasyvieji 
skleistuvai sustiprina ir paryškina žemuosius 
dažnius. Viso diapazono priekinių ir galinių 
garsiakalbių tvarkyklės atkuria garsą 360 
laipsnių kampu, todėl ta pačia garso kokybe 
galite mėgautis garsiakalbį pasukę bet kuria 
kryptimi.

Skaitmeninis garso apdorojimas

Moderni garso apdorojimo technologija 
pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad 
kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o 
kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla. 
Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso 
apdorojimo technologija optimizuoja 
kompaktiškų garsiakalbių dėžių 
charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, 
detalų ir galingą garsą be jokių iškraipymų.

Vandeniui atspari konstrukcija

Vandeniui atspari konstrukcija tinka naudoti 
drėgnoje aplinkoje ar lyjant lietui. Kruopščiai 
išbandžius pagal IPX4 standartus įrodyta, kad 
vidiniai komponentai yra apsaugoti nuo 
aplinkos veiksnių poveikio, todėl klausytis 
muzikos galite vonioje, virtuvėje ar net lauke 
bet kokiu oru.

NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius 
vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko 
ryšio angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 
telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte 
garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir 
pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Integruotas mikrofonas
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip 
pat veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums 
kas nors skambina, muzika sustabdoma, ir jūs 
galite kalbėti per garsiakalbį. Skambinkite 
verslo susitikimo klausimais arba draugui 
vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu atveju 
veikia puikiai.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų 
įrenginių ir kompiuterių. Paprasčiausiai 
prijunkite įrenginį prie „Philips“ komplekto 
garso įvesties (3,5 mm) prievado. Kompiuteriai 
paprastai jungiami per ausinių išvesties lizdą. 
Prisijungę galite mėgautis visa savo muzikos 
kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog 
perteikia geresnį garsą.
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Suderinamumas
• Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, 

planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad“ su 

„Retina“ ekranu, „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-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesnė

Dizainas ir apdaila
• Spalva: Juoda

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 6 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbiai: 2 x 1,5 in
• Garsumo reguliatorius: sukamas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Prijungimo galimybė
• NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su 

„Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows 
phone 8“ ar naujesne versija

• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Atsparumas vandeniui: IPX4
• Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį 

konferenciniam skambučiui

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.
• Maitinimo šaltinis: 5 V, 2 A (USB adapteris)

Priedai
• Pridedami priedai: USB adapteris, USB kabelis – 

galima įkrauti per kompiuterį, Trumpa instrukcija, 
Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 188 x 71 x 70 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 282 x 105 x 108 

mm
• Gaminio svoris: 0,49 kg
• Svoris su pakuote: 0,79 kg
•
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