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асивен всеобхватен мощен звук
ставете високоговорителя както искате. 360-градусов звук ви предоставя мощен звук 

всякъде. Супердълъг живот на батерията за половин ден музика и дори зарежда телефона ви. 

агодарение на множественото сдвояване с Bluetooth, което позволява мигновено 

евключване на музика между две устройства.

Звук, който ви зашеметява
• Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук
• Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
• Обща изходна мощност 2 x 8 W RMS

Авангардна универсалност
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR
• Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Създадени за пътуване
• Устойчива на пръски конструкция, идеална за употреба при наличие на влага
• Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде
• Време за възпроизвеждане на музика до 12 часа
• Високоговорителят действа и като външна батерия за зареждане на смартфон



 Двойни мембрани на 
високоговорителите

Двойните 1,75-инчови неодимови 
мембрани на високоговорителите 
осигуряват естествен, ясен и балансиран 
звук, докато двойните насрещни пасивни 
радиатори разширяват и подсилват басите. 
Мембраните на високоговорителя с пълен 
диапазон отпред и отзад създават 
равномерен 360-градусов звук, предлагайки 
свободата да се наслаждавате на същото 
качество на звука, независимо накъде е 
насочен високоговорителят.

Цифрова обработка на звука

Авангардната технология за обработка на 
звука подобрява възпроизвеждането на 
вашата музика, така че всяка нота звучи с 
кристална чистота и прецизност, а всяка 
пауза е пропита с абсолютна тишина. 
Фирмената технология на Philips за 
обработка на звука оптимизира 
показателите на компактните тонколони и 
дава чист звук с всички тембри, мощен и без 
никакви изкривявания.

Устойчива на пръски конструкция

Леката водоустойчива конструкция прави 
високоговорителя идеален за ползване в 
банята, кухнята, край басейна или в 
дъждовен ден, за да можете да се 
наслаждавате на музика, където пожелаете.

Време за възпроизвеждане на музика 
до 12 часа

Възпроизвеждайте музиката си силно по 
всяко време, навсякъде, с акумулаторна 
батерия, която издържа до 12 часа. 
Слушайте цялата си музика без досадни 
заплетени кабели и неудобно търсене на 
контакти и се възползвайте от пълната 
свобода на движение и половин 
денонощие музикални развлечения.

Високоговорител като външна 
батерия
Високоговорителят е и резервна външна 
батерия, така че ако батерията на 
смартфона или таблета ви се изтощи, 
можете да използвате батерията във 
високоговорителя, за да ги заредите през 
USB кабел.

Обменяйте музика между 2 
устройства

Сдвоявайте едновременно с две смарт 
устройства, така че да можете да предавате 
поточно музика от което си искате 
устройство без прекъсване на сдвояването 
и повторно сдвояване. За изпълнение на 
песен на друго устройство първо спрете 
песента на оригиналното устройство и след 
това пуснете новата песен на друго 
устройство, което ще поеме щафетата. 
Идеално е за споделяне с приятели, за 
партита или просто за възпроизвеждане на 
различни песни, съхранявани на различни 
устройства. Оставете приятелите и 
роднините си да сдвояват едновременно, за 
да можете да обменяте музика лесно.

Безжично поточно предаване на 
музика

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тя осигурява лесна безжична 
връзка с iPod/iPhone/iPad или други 
Bluetooth устройства, като смартфони, 
таблети и дори лаптопи. Сега можете да се 
наслаждавате на любимата си музика и на 
звука от филмите и игрите безжично и 
лесно – с тази тонколона.
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Съвместимост
• работи с: повечето Bluetooth смартфони, 
таблети, музикални устройства

• iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad с Retina 
дисплей, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 
3, iPad mini, 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 SE

• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или 
следваща версия

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 8 W
• Говорители: 2 x 1,75"
• Звукова система: Стерео
• Регулиране на силата на звука: въртящ се

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• Водоустойчивост: IPX4
• USB порт: за зареждане на мобилно устройство 

(5 V; 2,1 A)
• Вграден микрофон: за конферентни разговори 
чрез говорителя

Захранване
• Тип батерия: Литиево-йонна (вградена)
• Време на работа на батерии: 12 ч

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: USB кабел за 
зареждане, ръководство за бърз старт, 
гаранционна карта, листовка с гаранция за цял 
свят

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 81 x 76 x 

214 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 225 x 117 x 

123 мм
• Тегло на изделието: 0,68 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,97 кг
•
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