
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth® en NFC
Spatwaterbestendig
Oplaadbare batterij
Camouflage
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ziek streamen met een warm en natuurlijk geluid.

Overweldigend geluid
• Dubbele luidsprekerdrivers en passieve radiatoren voor meeslepend geluid
• Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
• Totaal uitgangsvermogen van 14 W RMS

Geavanceerde veelzijdigheid
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Ontworpen voor onderweg
• Spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor gebruik buitenshuis (IPX4)
• Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen
• Opbergetui inbegrepen



 Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en 
andere Bluetooth-apparaten, zoals 
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo 
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw 
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

Dubbele luidsprekerdrivers

Dubbele 1,5 inch neodymium-
luidsprekerdrivers zorgen voor een natuurlijk, 
helder en gebalanceerd geluid, terwijl twee 
passieve radiatoren bas uitbreiden en 
versterken. Full-range luidsprekerdrivers aan 
de voorzijde en achterzijde bieden gelijkmatig 
360-graden geluid. Zo hebt u de vrijheid om te 
genieten van de dezelfde geluidskwaliteit waar 
de luidspreker ook staat.

Digitale geluidsverwerking

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert 
de geluidsweergave van uw muziek, zodat elke 
noot kristalhelder klinkt en elke pauze 
absoluut stil is. De digitale 
geluidsverwerkingstechnologie van Philips 
optimaliseert de prestaties van compacte 
luidsprekerboxen waardoor u een helder, 
gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder 
vervorming.

NFC-technologie

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met 
één druk op de knop dankzij NFC-technologie 
(Near Field Communications). Tik op een 
NFC-smartphone of -tablet op het NFC-
gebied van een luidspreker om de luidspreker 
in te schakelen, het koppelen via Bluetooth te 
starten en te beginnen met het streamen van 
muziek.

Ingebouwde microfoon
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze 
luidspreker ook als luidsprekertelefoon. 
Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de 
muziek op pauze gezet en kunt u via de 
luidspreker praten. Of u nu een zakelijke 
vergadering wilt volgen of een vriend wilt 
bellen als u op een feestje bent, het werkt 
altijd.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek 
van draagbare apparaten en computers. Sluit 
gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-
INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. 
Gebruik op uw computers de aansluiting voor 
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is 
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele 
muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter 
geluid.
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Accessoires
• Inclusief: Opbergetui, USB-adapter, USB-

oplaadkabel, Snelstartgids, Garantiecertificaat, 
Wereldwijde garantiekaart

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Groen

Compatibiliteit
• Geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, tablets, muziekspelers
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad met Retina-

scherm, 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: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekers: 2 x 1,5 inch
• Volumeregeling: Roterend

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit
• NFC: Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt 

met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of 
hoger

• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)

Comfort
• Waterbestendig: IPX4
• Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de 

luidspreker

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8,0 uur
• Stroomvoorziening: 5 V, 2 A (USB-adapter)

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 188 x 71 x 

70 millimeter
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 282 x 105 x 108 

mm
• Gewicht van het product: 0,49 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,79 kg
•
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