
 

 

Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth® și NFC
Rezistent la stropire
Microfon încorporat pentru 
convorbiri
12 W, baterie reîncărcabilă
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ează boxa în orice poziţie doreşti, pe verticală sau orizontală. Sunetul 360° înseamnă că vei 
neficia de sunet de jur împrejur, de fiecare dată. Fiind rezistentă la stropiri, robustă şi echipată 
 funcţia de transmitere wireless a muzicii, aceasta îţi aduce sunet cald şi natural oriunde mergi.

Sunet care vă uimește
• Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant
• Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
• Putere totală de ieșire 2 x 6W RMS

Multifuncţionalitate avansată
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Smartphone-uri cu funcţia NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
• Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Proiectat pentru mobilitate
• Design cu protecţie la stropire ideal pentru utilizare în exterior (IPX4)
• Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde



 Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Drivere de boxe duble

Driverele de boxe duble 1,5" din neodim oferă 
un sunet natural, clar și echilibrat, în timp ce 
difuzoarele pasive duble orientate în direcţie 
opusă extind și amplifică basul. Driverele de 
boxe frontale și posterioare cu gamă completă 
creează un sunet echilibrat la 360 grade, 
oferindu-ţi libertatea de a te bucura de aceeași 
calitate a sunetului, indiferent care ar fi direcţia 
în care este orientată boxa.

Digital Sound Processing

Tehnologia avansată de procesare a sunetului 
îmbunătăţește reproducerea muzicii, astfel 
încât fiecare notă rezonează cu o precizie 
excepţională, și fiecare pauză este de o tăcere 
mormântală. Tehnologia Digital Sound 
Processing patentată Philips optimizează 
performanţa boxelor compacte, emiţând un 
sunet clar, detaliat și puternic fără nicio 
distorsiune.

Design cu protecţie la stropire

Designul rezistent la apă îţi permite să te 
bucuri chiar și în mediile ude și ploioase. 
Testate la standardele stringente IPX4, 
protecţia componentelor împotriva 
intemperiilor a fost dovedită, oferindu-ţi 
posibilitatea de a te bucura de muzică în 
interior, în baie sau bucătărie, sau la exterior, 
indiferent de vreme.

Tehnologie NFC

Sincronizează dispozitive Bluetooth fără nicio 
problemă, cu tehnologia NFC (Near Field 
Communications), dintr-o singură atingere. 
Este suficient să atingi smartphone-ul sau 
tableta cu funcţia NFC activată în zona NFC a 
unei boxe pentru a porni boxa, a iniţia 
sincronizarea Bluetooth și streamingul de 
muzică.

Microfon încorporat
Graţie microfonului încorporat, această boxă 
funcţionează și ca telefon cu difuzor. Atunci 
când este recepţionat un apel, muzica este 
întreruptă și puteţi vorbi prin intermediul 
difuzorului. Organizaţi o întâlnire de afaceri. 
Sau apelaţi-vă prietenul de la o petrecere. În 
orice context, acesta va funcţiona perfect.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)

Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de 
toată muzica de pe dispozitive portabile și 
calculatoare. Conectaţi dispozitivul la portul 
INTRARE-AUDIO (3,5 mm ) al setului Philips. 
În cazul calculatoarelor conexiunea se face de 
obicei de la ieșirea pentru căști. După 
conectare vă puteţi bucura direct de întreaga 
colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.
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Compatibilitate
• compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor 

cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad cu afișaj Retina, 

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: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Design și finisaj
• Culoare: Negru

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 6 W
• Sistem audio: Stereo
• Boxe: 2 x 1,5"
• Controlul volumului: rotativ

Difuzoare
• Drivere boxe: Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate
• NFC: Bluetooth cu atingere pentru împerechere; 

funcţionează cu Android 4.0 sau o versiune 

superioară, și Windows Phone 8 sau o versiune 
superioară

• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Rezistenţă la apă: IPX4
• Microfon încorporat: pentru boxa pentru 

conferinţe

Alimentare
• Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 h
• Sursă de alimentare: 5V, 2A (adaptor USB)

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor USB, Cablu USB pentru 

încărcare PC, Ghid de instalare rapidă, Certificat 
de garanţie, Certificat de garanţie internaţională

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 188 x 71 x 

70 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 282 x 105 x 

108 mm
• Greutate produs: 0,49 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,79 kg
•
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