
 

 

Philips
Tașınabilir kablosuz 
hoparlör

Bluetooth® ve NFC
Sıçramaya dayanıklı
Aramalar için dahili mikrofon
12 W, Șarj edilebilir pil
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parlörü ister dikey ister yatay, istediğiniz gibi yerleştirin. 360° ses her taraftan, her 

man güçlü ses almanızı sağlar. Su geçirmezlik, dayanıklılık ve kablosuz müzik akışı 
ellikleriyle donatılmış hoparlör nereye giderseniz gidin yumuşak ve doğal bir ses sunar.

Sizi uçuracak ses kalitesi
• İki hoparlör sürücüsü ve pasif radyatörler harika ses sunar
• Gerçekçi ve ses bozulması olmayan müzik için Dijital Ses İșleme
• 2 x 6 W RMS toplam çıkıș gücü

Gelișmiș çok yönlülük
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı
• Bluetooth eșleșmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuș
• Eller serbest telefon görüșmeleri için dahili mikrofon
• Tașınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses giriși

Her yere götürülmek için tasarlandı
• Dıș mekan kullanımı için ideal olan sıçramaya dayanıklı tasarım (IPX4)
• Her yerde müzik keyfi için dahili șarj edilebilir Lityum iyon pil



 Kablosuz müzik akıșı

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen 
güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz 
iletișim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/
iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve 
hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi bașka 
bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz 
bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri 
veya oyun ve videoların seslerini bu 
hoparlörden kablosuz olarak kolayca 
dinleyebilirsiniz.

İkili hoparlör sürücüleri

İkili 1,5 inç Neodimyum hoparlör sürücüleri 
doğal, net ve dengeli ses sunarken karșılıklı çift 
pasif radyatörler bas sesi zenginleștirir ve 
güçlendirir. Ön ve arka tam kapsamlı hoparlör 
sürücüleri, hoparlör ne yöne bakarsa baksın 
aynı kalitede ses keyfi sunarak 360 derece ses 
sağlar.

Dijital Ses İșleme

Gelișmiș ses ișleme teknolojisi müzik üretimini 
iyileștirerek her bir notanın kristal netlikte 
yankılanmasını ve her bir duraklamanın net bir 
sessizliğe bürünmesini sağlar. Philips'in patentli 
Dijital Ses İșleme teknolojisi kompakt hoparlör 
kutularının performansını optimum düzeye 
çıkararak hiçbir ses bozulması olmadan net, 
ayrıntılı ve güçlü ses sunar.

Sıçramaya dayanıklı tasarım

Suya dayanıklı tasarım ıslak ve yağmurlu 
ortamlarda keyfinizden ödün vermemenizi 
sağlar. Katı IPX4 standartlarına göre test 
edilmiș dahili bileșenlerin çevresel unsurlara 
karșı koruma sağladığı kanıtlanmıștır. Böylece 
müzik keyfi banyoda, mutfakta ve hatta hava 
koșulları nasıl olursa olsun dıș mekanda bile 
devam eder.

NFC teknolojisi

Tek dokunuș NFC (Yakın Alan İletișimleri) 
teknolojisiyle Bluetooth cihazlarını kolayca 
eșleștirin. Hoparlörü açmak için NFC özellikli 
bir akıllı telefonu veya tableti hoparlörün NFC 
alanına dokundurun, Bluetooth eșleșmesini 
bașlatın ve müzik akıșını bașlatın.

Dahili mikrofon
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı 
zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalıșır. 
Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, 
hoparlör ile konușmanıza olanak sağlanır. İș 
toplantısı yapabilir ya da partideyken bir 
arkadașınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da 
mükemmel çalıșır.

SES GİRİȘİ (3,5 mm)

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi 
tașınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan 
dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için 
cihazınızı Philips setindeki SES GİRİȘİ (3,5 mm) 
portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu 
bağlantı genellikle kulaklık çıkıșından yapılır. 
Bağlantı sağlandığında, tüm müzik 
koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün 
hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca 
söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
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Uyumluluk
• birlikte çalıștığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı 

telefonların çoğu, tabletler, müzik cihazları
• iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, Retina ekranlı 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. nesil ve üzeri
• Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 

ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
• diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri 

bulunan

Tasarım ve kaplama
• Renk: Siyah

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 6W
• Ses Sistemi: Stereo
• Hoparlörler: 2 x 1,5 inç
• Ses Seviyesi Kontrolü: dönen

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: Neodinyum manyetik sistemi

Bağlantı
• NFC: Bluetooth eșleștirme için dokunun; Android 

4.0 veya üzeri ve Windows phone 8 veya üzeri ile 
çalıșır

• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth mesafesi: Görüș alanı içinde, 10M veya 

30FT
• Ses giriși (3,5 mm)

Kullanılabilirlik
• Su geçirmezlik: IPX4
• Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

Güç
• Pil tipi: Lityum iyon (dahili)
• Pilin çalıștırma süresi: 8 saat
• Güç kaynağı: 5 V, 2 A (USB adaptörü)

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: USB adaptörü, 

Bilgisayardan șarj için USB kablosu, Hızlı kurulum 
kılavuzu, Garanti belgesi, Dünya Çapında Garanti 
belgesi

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 188 x 71 x 70 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 282 x 105 x 108 mm
• Ürün ağırlığı: 0,49 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,79 kg
•
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