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bezdrátový přenosný 
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Bluetooth®
Odolnost proti zvýšené vlhkosti
s funkcí MULTIPAIR
12 W, nabíjecí baterie
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produktor můžete libovolně umístit, svisle či vodorovně. Díky 360° zvuku bude 
sobivý zvuk pokaždé všude kolem. Technologie Bluetooth Multipair umožňuje 
amžité sdílení hudby mezi dvěma zařízeními.

Zvuk, který vás uchvátí
• Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk
• Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
• Celkový výstupní výkon 2 x 6 W RMS

Pokročile univerzální
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• S funkcí MULTIPAIR okamžitě měňte hudbu mezi 2 zařízeními
• Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Navržen pro cesty
• Voděodolné provedení ideální pro venkovní používání (IPX4)
• Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli



 Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato 
technologie umožňuje snadné bezdrátové 
připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími 
zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou 
chytré telefony, tablety nebo dokonce 
notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat 
svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke 
hře z reproduktoru a bezdrátově.

Dva měniče

Dvojité 1,5" neodymové reproduktory 
přinášejí přirozený, čistý a vyvážený zvuk, 
zatímco duální protilehlé pasivní reproduktory 
rozšiřují a zdůrazňují basy. Přední a zadní 
širokopásmové reproduktory vytvářejí 
rovnoměrný 360stupňový zvuk, jehož kvalitu si 
můžete bez omezení vychutnat všude, kam 
reproduktor směřuje.

Digitální zpracování zvuku

Pokročilá technologie zpracování zvuku 
zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón 
křišťálově čistý a přesný a každá pauza 
vyplněna naprostým tichem. Patentovaná 
technologie digitálního zpracování zvuku 
společnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktních reproduktorů a přináší čistý 
a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez 
zkreslení.

Voděodolné provedení

Díky voděodolnému provedení si můžete 
dopřát zábavu i v mokru a dešti. Vnitřní 
součásti byly testovány podle přísných 
standardů IPX4 a bylo prokázáno, že jsou 
chráněny před působením živlů. Potěšení 
z hudby je tedy po ruce doma v koupelně, 
kuchyni nebo i venku – nezávisle na počasí.

Měňte hudbu mezi 2 zařízeními
Spárujte až 2 chytrá zařízení najednou a 
streamujte hudbu z libovolného zařízení bez 

nepříjemného párování a rušení párování. 
Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, 
pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak 
pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném 
zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby 
s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání 
hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte 
zařízení přátel i rodinných příslušníků 
najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli 
snadněji přepínat.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si 
vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a 
počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. 
U počítačů se obvykle k připojení využívá 
výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou 
svou hudební sbírku prostřednictvím sady 
vynikajících reproduktorů. Značka Philips 
jednoduše přináší lepší zvuk.

Vestavěný mikrofon
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento 
reproduktor také jako hlasitý telefon. Při 
příchozím hovoru se hudba ztlumí a můžete 
mluvit přes reproduktor. Můžete zavolat na 
obchodní schůzku. Nebo zavolat známému 
z večírku. Ať tak nebo tak, funguje to skvěle.
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Kompatibilita
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejem 

Retina, 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, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, 
iPhone SE

• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 
novější

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 6 W
• Zvukový systém: Stereo
• Reproduktory: 2 x 1,5 palce
• Ovládání hlasitosti: otočný

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický 

systém

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
• Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes 

reproduktor

Spotřeba
• Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení 

z počítače, Stručný návod k instalaci, Záruční list, 
Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 188 x 71 x 70 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 194 × 99 × 104 mm
• Hmotnost výrobku: 0,5 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,71 kg
•
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