
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir NFC
Vandeniui atsparus
Integruotas mikrofonas 
skambučiams
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alingas 360° sklindantis garsas
statykite garsiakalbį kaip jums patinka. 360° garsas – tai nuolat supantis neįtikėtinas 
rsas. Įkraukite garsiakalbį naudodamiesi prijungimo stotele. Klausykitės patalpose, lauke, 
ant ar šviečiant saulei. Ilgai veikiantis integruotas akumuliatorius įkrauna ausines.

Garsas, kuris jus apstulbins
• Du garsiakalbiai ir pasyvieji skleistuvai – jaudinantis garsas
• Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
• 2 x 8 W RMS bendra išvesties galia

Modernus universalumas
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Perjunkite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių su MULTIPAIR
• Kad būtų dar patogiau pridedamas garsiakalbio įkrovimo stovas
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu
• Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga

Sukurtas pasiimti kartu
• Vandeniui atspari konstrukcija pritaikyta naudoti drėgnoje aplinkoje
• Integruotas įkraunamas ličio jonų akumuliatorius leis klausytis muzikos visur
• Iki 12 valandų muzikos atkūrimas
• Garsiakalbį galima naudoti kaip maitinimo šaltinį ir įkrauti išmanųjį telefoną



 Du garsiakalbiai

Dvi 1,75 in neodimio garsiakalbių tvarkyklės 
atkuria natūralų, švarų ir subalansuotą garsą, o 
du vienas priešais kitą esantys pasyvieji 
skleistuvai sustiprina ir paryškina žemuosius 
dažnius. Viso diapazono priekinių ir galinių 
garsiakalbių tvarkyklės atkuria garsą 360 
laipsnių kampu, todėl ta pačia garso kokybe 
galite mėgautis garsiakalbį pasukę bet kuria 
kryptimi.

Skaitmeninis garso apdorojimas

Moderni garso apdorojimo technologija 
pagerina jūsų muzikos atkūrimą taip, kad 
kiekviena nata skamba aiškiai ir tiksliai, o 
kiekvienas pauzė perteikiama netrikdoma tyla. 
Išskirtinė „Philips“ skaitmeninė garso 
apdorojimo technologija optimizuoja 
kompaktiškų garsiakalbių dėžių 
charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, 
detalų ir galingą garsą be jokių iškraipymų.

Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai 
energijos naudojanti nedidelio atstumo 
belaidžio ryšio technologija. Naudojant šią 
technologiją galima lengvai belaidžiu ryšiu 
prisijungti prie „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ arba 
kitų „Bluetooth“ įrenginių, tokių kaip išmanieji 
telefonai, planšetiniai kompiuteriai arba net 
nešiojamieji kompiuteriai. Todėl per šį 
garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų 
garsu.

Perjunkite muziką tarp 3 įrenginių

Susiekite 3 išmaniuosius įrenginius ir 
transliuokite muziką iš pageidaujamo įrenginio 
be jokių susiejimo ar atsiejimo rūpesčių. 
Norėdami leisti dainą kitame įrenginyje, 
pristabdykite pirminiame įrenginyje grojamą 
dainą, o tada paleiskite naują dainą kitame 
įrenginyje. Dalinkitės muzika su draugais, 
vakarėlyje ar tiesiog leiskite skirtinguose 
įrenginiuose išsaugotas įvairias dainas. Vienu 
metu susiekite draugų ir šeimos narių 
įrenginius ir leiskite vienas kito muziką.

NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius 
vienu palietimu, naudodami NFC (artimo lauko 
ryšio angl. „Near Field Communications“) 
technologiją. Tiesiog spustelėkite išmanųjį 
telefoną arba planšetinį kompiuterį su NFC 
funkcija NFC srityje, kad įjungtumėte 
garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ siejimą ir 
pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti muziką.

Garsiakalbio įkrovimo stovas

Įkraukite garsiakalbį tiesiog įstatydami į 
kompaktišką įkrovimo stovą, kurį namuose 
pastatysite bet kur. Krovimo metu ir toliau 
galėsite mėgautis muzika. Keliaujant garsiakalbį 
galima įkrauti naudojant standartinį USB laidą.

Iki 12 valandų muzikos atkūrimas

Naudodami integruotą iki 12 val. veikiančią 
įkraunamą bateriją klausykitės garsios muzikos 
bet kur ir bet kada. Mėgaukitės muzika be laidų 
ir neieškokite nepatogių elektros lizdų. 
Džiaukitės judėjimo laisve ir net pusę dienos 
trunkančiomis muzikinėmis pramogomis.
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Suderinamumas
• Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, 

planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad“ su 

„Retina“ ekranu, „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-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesnė

Dizainas ir apdaila
• Spalva: Juoda

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 8 W
• Garsiakalbiai: 2 x 1,75 in
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: sukamas

Prijungimo galimybė
• NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su 

„Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows 

phone 8“ ar naujesne versija
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• Atsparumas vandeniui: IPX4
• USB jungtis: įkrauti mobilųjį įrenginį (5 V, 2,1 A)
• Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį 

konferenciniam skambučiui

Maitinimas
• Baterijos tipas: Ličio jonų (integruota)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 12 val.
• Maitinimo šaltinis: 5 V, 2 A (USB adapteris)

Priedai
• Pridedami priedai: Garsiakalbio įkrovimo stovas, 

USB adapteris, USB laidas kompiuteriui įkrauti, 
trumpa instrukcija, garantijos lapas, Tarptautinės 
garantijos lapas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 81 x 76 x 214 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 279 x 117 x 123 

mm
• Gaminio svoris: 0,7 kg
• Svoris su pakuote: 1,09 kg
•
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