
 

 

Philips
bezvadu portatīvais 
skaļrunis

10 W,10 h
Plašs Bluetooth diapazons
Ūdensdrošs, putekļu drošs
Ātras uzlādes iespēja

BT6900A
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na mūzika nekad nebeidzas. Everplay portatīvais bezvadu skaļrunis ar stabilo Bluetooth 
ienojumu un intuitīvajām uzlādes iespējām atskaņo mūziku bez pārtraukumiem. Īpašā 

duma apdare ir gan skaista, gan izcili izturīga.

Spēcīga skaņa
• Iespaidīga skaņa no uz priekšu vērsta neodīma skaļruņa
• Basu radiators iespaidīgākiem un pilnīgākiem basiem
• Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Stabils Bluetooth savienojums
• Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
• Stabils Bluetooth savienojums līdz 30 m vai 100 pēdu attālumā
• Iebūvēts mikrofons brīvroku tālruņa zvaniem

Intuitīva uzlāde
• Ātrā uzlāde uzlādē skaļruni trīs reizes ātrāk
• Akumulatora indikators ērtai jaudas līmeņa apskatei
• USB kabeli var izmantot kā siksniņu

Izcila izturība
• Izturīga konstrukcija – trieciendrošs, putekļu drošs un ūdensdrošs (IP57)
• Augstas veiktspējas DuraFit audums



 Signāla zud. novēr. funkcija

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju 
atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, 
pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu 
ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 
1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu 
radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija 
pārrauga mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts 
cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās 
frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot 
klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot 
skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt 
augstos toņus tiek samazināta kopā ar 
akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana 
samazina zema akumulatora līmeņa radīto 
efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir 
vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija 
nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar 
iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, 
piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai 
pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā 
varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan 
video un spēļu skaņu.

30 m Bluetooth diapazons

Jūs varat brīvi pārvietoties ar savu viedtālruni, 
neraizējoties, ka mūzika apklusīs. EverPlay 
skaļrunis nodrošina neticami stabilu Bluetooth 
savienojumu lielā diapazonā līdz 30 metru vai 
100 pēdu attālumā, ātrums trīs reizes pārsniedz 
nozares standartus. Skaļruņi ir aprīkoti ar jutīgu 
antenu un radio frekvenču filtru, kas samazina 
fona traucējumus.

Ātra uzlāde

Parasti skaļruņu uzlādei nepieciešams diezgan 
daudz laika. EverPlay piedāvā ātrās uzlādes 
opciju, kas spēj uzlādēt skaļruni trīs reizes ātrāk 
nekā parastais USB adapteris. Izmantojot 
Qualcomm ātrās uzlādes adapteri (neietilpst 
komplektā), ko plaši izmanto jaunajos Android 
tālruņos, uzlādes laiks ir daudz īsāks.

Akumulatora indikators

Un visbeidzot Bluetooth skaļrunis, kas 
vienkārši un saprotami parāda, cik jaudas vēl 

atlicis. Ar EverPlay pietiek nospiest strāvas 
pogu, lai redzētu, cik daudz akumulatora jaudas 
vēl ir.

Izturīga konstrukcija

EverPlay skaļrunis ir īpaši izturīgs, putekļu 
drošs, trieciendrošs un ūdensdrošs. Putekļi 
neietekmē skaļruņa darbību. Turklāt tas spēj 
izturēt iemērkšanu 1 metru dziļā ūdenī līdz pat 
30 minūtēm. Tas nozīmē, ka duša, nejauša 
lietusgāze vai īslaicīga ieniršana ūdenī nesabojās 
skaļruni. Savukārt triecienizturība šim 
produktam ir pārbaudīta, ievietojot to īpašā 
testēšanas kamerā un veicot mētāšanas un 
kratīšanas testu ar 5 gadu uzticamas darbības 
laika simulāciju. EverPlay konstrukcija ir tiešām 
izturīga!

DuraFit audums

DuraFit audums, ar ko apvilkts skaļrunis, ir gan 
funkcionāls, gan estētisks. Ar augšējo gumijas 
pārklājumu, kas aptver pieskaņotas krāsas 
audumu, neslīdošais, pret skrāpējumiem 
izturīgais un mazgājamais materiāls nodrošina 
papildu aizsardzību, bet unikālais rombu tīkla 
raksts piešķir modernu un izsmalcinātu stilu.
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Saderība
• iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar 

Retina displeju, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

• 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 7, iPhone 
7 Plus

• iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
• Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 

2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
• cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Savienojamība
• Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 

pēdas
• Audio savienojumi: 3,5 mm līnijas ieeja

Lietošanas komforts
• Iebūvētais mikrofons: konferences zvaniem
• Ūdensizturība: IPX7
• Putekļudrošs

Skaņa
• Izejas jauda (RMS): 10 W
• Skaņu sistēma: Mono

Skaļruņi
• Skaļrunis: 1 x 2 collu pilna diapazona skaļrunis un 1 

x 2 collu pasīvais radiators

Strāvas padeve
• Akumulatora tips: Litija jonu (iebūvēts)
• Akumulatora darbības laiks: 10 st.

Piederumi
• Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), 
Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri
• Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 160 x 71 x 72 mm
• Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 175 x 122 x 94 mm
• Produkta svars: 0,313 kg
• Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,488 kg

Dizains un apdare
• Krāsa: Zila
•
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