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P
U
As
ko
lan
ieni on kaunista
peaa ääntä joka suuntaan
eta pyöreä kaiutin joko pysty- tai vaaka-asentoon ja nauti upeasta äänestä, joka täyttää 
ko huoneen. Kestävällä ja roisketiiviillä kaiuttimella voit myös suoratoistaa musiikkia 
gattomasti. Nauti lämpimän luonnollisesta äänentoistosta missä vain.

Häikäisevää äänentoistoa
• Kaksi kaiutinelementtiä ja passiivielementtiä tuottavat vaikuttavan äänen
• Digitaalisella äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
• Kokonaislähtöteho 14 W RMS

Erittäin monipuolinen
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Suunniteltu mukaan otettavaksi
• Roiskesuojaus (IPX4) mahdollistaa ulkokäytön
• Sisäinen ladattava litiumioniakku musiikkitoistoon missä tahansa



 Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/
iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten 
älypuhelimiin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin 
tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi 
sekä videon tai pelin äänistä tällä 
helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Kaksi kaiutinelementtiä

Kaksi 1,5 tuuman neodyymikaiutinelementtiä 
tuottavat luonnollisen, kirkkaan ja 
tasapainoisen äänen, ja vastakkaiset 
passiivielementit tehostavat bassotoistoa. 
Kaiuttimen etu- ja takaosaan sijoitetut täyden 
äänialueen kaiutinelementit jakavat äänen 
tasaisesti kaikkiin suuntiin. Nauti aina 
erinomaisesta äänenlaadusta, olipa kaiutin 
miten päin tahansa.

Digitaalinen äänenkäsittely

Edistyksellinen äänenkäsittelytekniikka 
parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet 
resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko 
on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen 
äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien 
kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa 
selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman 
häiriöitä.

Roiskesuojaus

Vedenkestävää kaiutinta voi käyttää myös 
kosteissa olosuhteissa niin sisällä kuin 
ulkonakin. Sisäiset osat on suojattu tiukan 
IPX4-standardin mukaan, joten voit nauttia 
musiikista myös kylpyhuoneessa, keittiössä ja 
jopa ulkona sateisella säällä.

NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-
tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin 
napauttamalla NFC-yhteensopivalla 
älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen 
NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-
pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin 
suoratoisto.

Kiinteä mikrofoni
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii 
myös kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen 
saapuu puhelu, musiikin toisto keskeytetään ja 
voit puhua kaiuttimen kautta. Voit soittaa 
liikepuheluita tai kaverille juhlista – se toimii 
aina.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität 
vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään 
(3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti 
kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, 
voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan 
ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina 
parempaa ääntä.
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Yhteensopivuus
• yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-

älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, 

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. sukupolvi tai uudempi
• Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 7 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimet: 2 x 1,5 tuumaa
• Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Liitännät
• NFC: Bluetooth-pariliitos napauttamalla, tukee 

Android 4.0:ää ja uudempia sekä Windows Phone 
8:aa ja uudempia

• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm)

Helppokäyttöisyys
• Vedenkestävyys: IPX4
• Kiinteä mikrofoni: kaiutinneuvotteluja varten

Virta
• Paristotyyppi: Litiumioni (sisäänrakennettu)

• Käyttöaika akkuvirralla: 8 h
• Virtalähde: 5 V, 2 A (USB-sovitin)

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-sovitin, USB-

kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas, 
Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 188 x 71 x 70 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 282 x 105 x 108 mm
• Tuotteen paino: 0,49 kg
• Paino pakattuna: 0,79 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 1,7 kg
• GTIN: 1 48 95185 61027 3
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
• Nettopaino: 1,316 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Taara: 0,384 kg

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

28,2 x 10,8 x 10,5 cm
• EAN: 48 95185 61027 6
• Kokonaispaino: 0,79 kg
• Nettopaino: 0,658 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Taara: 0,132 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
• Paino: 0,486 kg
•
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