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tütő, erőteljes hangzás minden irányban
lyezze el a hangsugárzót tetszése szerint. A 360°-os sugárzás minden irányban erőteljes hangot 

tosít. A rendkívül hosszú működési idejű akkumulátornak köszönhetően fél napon át élvezheti a 

ét, miközben még telefonokat is tud tölteni. A Bluetooth multipair funkció pedig azonnali zenecserét 

z lehetővé két különböző készülék között.

Magával ragadó hangzás
• A két hangszóró és a passzív sugárzók magával ragadó hangzást nyújtanak
• Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
• 2 x 8 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Azonnali zenecsere 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Utazáshoz tervezve
• A fröccsenésálló kivitel ideális a nedves környezetben való használathoz
• Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást
• Akár 12 órányi zenelejátszás
• A hangsugárzó áramforrásként szolgál okostelefon töltéséhez



 Iker hangszóró-meghajtók

Az 1,75"-es neodímium iker hangszóró-
meghajtók természetes, tiszta és 
kiegyensúlyozott hangzást tesznek lehetővé, 
míg az egymással szemben elhelyezkedő 
passzív sugárzók fokozzák a mély hangokat. Az 
első és hátsó, teljes hangterjedelmű hangszóró-
meghajtók 360 fokos hangzás előállítására 
képesek, így változatlan minőségben élvezheti a 
hangzást, bármerre is legyen fordítva a 
hangszóró.

Digitális hangfeldolgozás

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még 
élvezetesebbé a zenehallgatást, így 
kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a 
szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A 
Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás 
technológiája optimalizálja a kompakt 
hangsugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, 
részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás 
nélkül.

Fröccsenésálló kivitel

A könnyed, vízálló kivitelnek köszönhetően a 
hangsugárzó ideálisan használható a 
zuhanyzóban, a konyhában, a medence mellett 
vagy egy esős napon. Így bárhol élvezheti a 
zenét, ahol csak akarja.

Akár 12 órányi zenelejátszás

A beépített akkumulátor segítségével 
bármikor, bárhol hallgathatja hangosan a zenét, 
akár 12 órán keresztül. Minden zeneszámát 
könnyedén, az összegabalyodott kábelek és az 
elektromos aljzatok kényelmetlen keresgélése 
nélkül meghallgathatja, így fél napon át 
élvezheti a teljes körű mozgásszabadságot és 
zenei élményt.

Hangsugárzó áramforrásként
A hangsugárzó tartalék áramforrásként is 
működik, így ha lemerül az okostelefonja vagy 
a táblagépe, a hangsugárzóban lévő 
akkumulátorral töltheti eszközeit egy USB 
kábelen keresztül.

Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy 
tetszés szerint bármelyikről játszhasson le 
zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és 
újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik 
készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először 
szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, 
majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. 
Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy 
zenét osszon meg barátaival és partnereivel, 
vagy hogy a különböző készülékeken tárolt 
különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze 
egyszerre barátait és családját, és a párosítással 
egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszámait.

Vezeték nélküli zenestreaming

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, 
illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. 
okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt 
laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli 
csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül 
élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.
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Kompatibilitás
• Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth 

funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős 

iPad, 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. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 8 W
• Hangsugárzók: 2 x 1,75"
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangerőszabályzó: forgó

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP

• Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Vízálló kialakítás: IPX4
• USB port: mobilkészülék feltöltéséhez (5 V, 2,1A)
• Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Lítium-ion (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 12 óra

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: USB kábel a töltéshez, gyors 

telepítési útmutató, garanciaigazoló lap, 
nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 81 x 76 x 

214 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 225 x 

117 x 123 mm
• Termék tömege: 0,68 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,97 kg
•
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