
 

 

Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth® og NFC
Sprutsikker
Oppladbart batteri
Svart og gyllenrosa
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Lyd som imponerer deg
• To høyttalerdrivere og passive elementer gir omsluttende lyd
• Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
• 14 W RMS total utgangseffekt

Avansert allsidighet
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Designet for å bli med på tur
• Sprutsikker design som er ideell for utendørs bruk (IPX4)
• Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk



 Trådløs musikkstreaming

Bluetooth er en trådløs 
kommunikasjonsteknologi med kort 
rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt 
med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller 
andre Bluetooth-enheter, for eksempel 
smarttelefoner, nettbrett eller bærbare 
datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte 
favorittmusikken din eller lyd fra video eller 
spill trådløst på denne høyttaleren.

To høyttalerdrivere

To 1,5" neodymhøyttalerdrivere gir naturlig, 
tydelig og balansert lyd mens to motstående 
passive elementer utvider og forsterker 
bassen. Fulltone høyttalerdrivere foran og bak 
gir jevn 360-graders lyd, noe som gjør det 
mulig å få den samme lydkvaliteten uansett 
hvilken vei høyttaleren vender.

Digital lydbehandling

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer 
gjengivelsen av musikken slik at hver note 
resonerer med glassklar presisjon, og hver 
pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale 
lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør 
ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best 
mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig 
uten forvrenging.

Sprutsikker design

Vanntett design gjør at den kan brukes i våte og 
regnfylte omgivelser. Den er testet i henhold til 
strenge IPX4-standarder, og det er bevist at 
innvendige komponenter beskyttes mot 
elementene. Dermed kan du nyte musikken 
innendørs på badet eller på kjøkkenet, eller 
utendørs uansett værforhold.

NFC-teknologi

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-
Touch NFC-teknologi (Near Field 
Communications). Bare berør NFC-området 
på en høyttaler med smarttelefonen eller 
nettbrettet med NFC for å slå på høyttaleren, 
starte Bluetooth-paring og begynne å streame 
musikk.

Innebygd mikrofon
Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik 
at den også fungerer som høyttalertelefon. Når 
du får et innkommende anrop, stoppes 
musikken midlertidig slik at du kan snakke via 
høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, 
eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott 
uansett.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all 
musikken fra bærbare enheter og 
datamaskiner. Det er bare å koble enheten til 
lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. 
På datamaskiner opprettes tilkoblingen 
vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart 
glede deg over hele musikksamlingen din på 
førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske 
enkelt bedre lyd.
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Kompatibilitet
• fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-

smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-

display, 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: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 

eller nyere

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 7 W
• Lydsystem: Stereo
• Høyttalere: 2 x 1,5"
• Volumkontroll: roterende

Høyttalere
• Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter
• NFC: Trykk for å pare Bluetooth, fungerer med 

Android 4.0 eller nyere og en Windows 8-telefon 
eller nyere

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet
• Vannbestandig: IPX4
• Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler

Drift
• Batteritype: Li-ion (innebygd)
• Driftstid på batteri: 8 t
• Strømforsyning: 5 V, 2 A (USB-adapter)

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: USB-adapter, USB-kabel for PC-

lading, Hurtiginstallasjonsguide, Garantisertifikat, 
Verdensomfattende garantihefte

Mål
• Produktmål (BxDxH): 188 x 71 x 70 millimeter
• Mål, emballasje (B x D x H): 282 x 105 x 108 mm
• Produktvekt: 0,49 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 0,79 kg

Ytre eske
• Bruttovekt: 1,7 kg
• GTIN: 1 48 95185 61027 3
• Yttereske (L x B x H): 29,2 x 22,6 x 11,8 cm
• Nettovekt: 1,316 kg
• Antall kundepakker: 2
• Taravekt: 0,384 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 28,2 x 10,8 x 10,5 cm
• EAN: 48 95185 61027 6
• Bruttovekt: 0,79 kg
• Nettovekt: 0,658 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,132 kg
• Type hylleplassering: Liggende

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 18,83 x 7,05 x 6,97 cm
• Vekt: 0,486 kg
•

BT6050B/12

Spesifikasjoner
Trådløs bærbar høyttaler
Bluetooth® og NFC Sprutsikker, Oppladbart batteri, Svart og gyllenrosa

http://www.philips.com

