
 

 

Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth® och NFC
Stänkskyddad
Inbyggd mikrofon för samtal
12 W, laddningsbart batteri

BT6000B
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lligt ljud i 360°
ll högtalaren precis som du vill, vertikalt eller horisontellt. Ljud i 360° betyder att du får 

ligt ljud runt omkring i vilket fall som helst. Den är stänksäker, tålig, utrustad med trådlös 
sikströmning och ger ett klart, naturligt ljud var du än är.

Ljud som tar andan ur dig
• Två högtalarelement och passiva element ger uppslukande ljud
• Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
• Total uteffekt på 2 x 6 W RMS

Avancerad mångsidighet
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Perfekt att ha med på resan
• Stänkskyddad design perfekt för användning utomhus (IPX4)
• Spela musik var du än är med ett inbyggt, laddningsbart litiumjonbatteri



 Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation för korta avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller 
andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, 
surfplattor och till och med bärbara datorer så 
att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, 
filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Dubbla högtalarelement

Dubbla 1,5-tums neodymiumhögtalarelement 
ger ett naturligt, klart och balanserat ljud 
medan dubbla motsatta passiva element utökar 
och förstärker basen. Främre och bakre 
högtalarelement med fullt register skapar ett 
jämnt 360-gradersljud, vilket ger dig friheten 
att njuta av samma ljudkvalitet i alla riktningar.

Digital ljudbearbetning

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar 
musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder 
med kristallklar precision, och varje paus blir 
en klockren tystnad. Med Philips digitala 
ljudbearbetningsteknik optimeras kompakta 
högtalarlådors prestanda så att du får ljud som 
är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan 
störningar.

Stänksäker design

Vattentålig design gör blöta och regniga miljöer 
till ett nöje. De inbyggda komponenterna är 
testade enligt stränga IPX4-standarder och har 
bevisats vara skyddade från väder, vilket 
möjliggör musikunderhållning inomhus i 
badrummet, köket eller utomhus oavsett 
väder.

NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med 
smidig NFC-teknik 
(närfältskommunikationsteknik). Du behöver 
bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-
området för en högtalare för att sätta på 
högtalaren, starta Bluetooth-hopparning och 
börja strömma musik.

Inbyggd mikrofon
Med den inbyggda mikrofonen fungerar 
högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett 
inkommande samtal pausas musiken så att du 
kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om 
du ringer affärssamtal eller pratar med 
kompisar när du är på fest fungerar det 
fantastiskt bra.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all 
musik från bärbara enheter och datorer. 
Anslut bara enheten till ljudingången (3,5 mm) 
AUDIO-IN på din Philips-enhet. Med datorer 
görs anslutningen oftast från headsetutgången. 
När anslutningen har upprättats kan du njuta av 
hela din musiksamling direkt i överlägset bra 
högtalare. Philips ger dig helt enkelt bättre ljud.
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Kompatibilitet
• fungerar med: de flesta smarttelefoner med 

Bluetooth, surfplattor, musikenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad med Retina-

skärm, 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:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 6 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalare: 2 x 1,5 tum
• Volymkontroll: ratt

Högtalare
• Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Anslutningar
• NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-

funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare 
och Windows-telefon 8 eller senare

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• Vattentät: IPX4
• Inbyggd mikrofon: för högtalarkonferens

Effekt
• Batterityp: Litiumjon (inbyggt)
• Drifttid för batteri: 8 tim
• Strömförsörjning: 5 V, 2 A (USB-adapter)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: USB-adapter, USB-kabel 

för datorladdning, Snabbinstallationsguide, 
Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

Mått
• Produktmått (B x D x H): 188 x 71 x 70 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 282 x 105 x 108 

mm
• Produktvikt: 0,49 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,79 kg
•
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