
 

 

Philips EverPlay
Tașınabilir kablosuz 
hoparlör

14 W, 10 sa
Uzun Bluetooth mesafesi
Su geçirmez, toz geçirmez
Hızlı șarj seçeneği

BT7900A
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ziğim asla kesilmez. Everplay taşınabilir kablosuz hoparlör, güçlü Bluetooth bağlantısı ve 

zgisel şarj etme seçenekleri sayesinde kesintisiz olarak müzik çalar. Özel kumaşı hem 
zel görünüm hem de mükemmel derecede dayanıklılık sağlar

Olağanüstü ve güçlü ses
• Güçlü ses için çift ön çıkıșlı neodimyum hoparlörler
• Gerçekçi ve ses bozulması olmayan müzik için Dijital Ses İșleme

Sezgisel șarj etme
• Hızlı șarj hoparlörü 3 kat daha hızlı șarj eder
• Güç seviyesini kolayca görmek için șarj göstergesi
• USB kablosu kayıș ișlevi de görür

Güçlü Bluetooth bağlantısı
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı
• 30 m veya 100 ft'e kadar güçlü Bluetooth bağlantısı
• 100 saat Bluetooth gücü bekleme süresi
• Eller serbest telefon görüșmeleri için dahili mikrofon

Olağanüstü dayanıklılık
• Dayanıklı yapı – darbelere karșı dayanıklı, toz geçirmez ve su geçirmez (IP57)
• Yüksek performanslı DuraFit kumaș



 Dijital Ses İșleme

Gelișmiș ses ișleme teknolojisi müzik üretimini 
iyileștirerek her bir notanın kristal netlikte 
yankılanmasını ve her bir duraklamanın net bir 
sessizliğe bürünmesini sağlar. Philips'in patentli 
Dijital Ses İșleme teknolojisi kompakt 
hoparlörlerin performansını optimum düzeye 
çıkararak hiçbir ses bozulması olmadan net, 
ayrıntılı ve güçlü ses sunar.

Kablosuz müzik akıșı

Bluetooth, güvenilir ve enerji tasarruflu bir 
kablosuz iletișim teknolojisidir. Bu teknoloji, 
iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler 
ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi bașka 
bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz 
bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri 
veya oyun ve videoların seslerini bu 
hoparlörden kablosuz olarak kolayca 
dinleyebilirsiniz.

30 m Bluetooth mesafesi

Müziğinizin kesilmesinden endișe etmeden akıllı 
telefonunuzla özgürce hareket edin. EverPlay 
hoparlör, endüstri standartlarından üç kat daha 

hızlı, 30 metre veya 100 fite kadar muhteșem 
derecede istikrarlı ve uzun mesafeli bir 
Bluetooth bağlantısı sunar. Bu hoparlörler arka 
plan parazitini en aza indirmek için hassasiyet 
anteni ve radyo frekansı filtresine sahiptir.

100 saat bekleme süresi

EverPlay'in akıllı bekleme modu size inanılmaz 
bir 100 saatlik bekleme süresi sunar ve 
hoparlörü akıllı cihazınızı kullanarak güç kapalı 
modundan çıkarabilirsiniz.

Hızlı șarj etme

Hoparlörün șarj edilmesi genellikle biraz fazla 
zaman alır. EverPlay, normal USB adaptörden 
üç kat daha hızlı șarj edebilen hızlı șarj seçeneği 
sunar. Hoparlörü șarj etmek için yeni Android 
telefonlarda yaygın olarak kullanılan Qualcomm 
Quick-Charge adaptörünü (birlikte verilmez) 
kullanarak șarj süresini daha da kısa hale 
getirebilirsiniz.

Șarj göstergesi

Artık ne kadar gücünüz kaldığını basit ve 
anlașılır șekilde gösteren bir Bluetooth 

hoparlör var! EverPlay ile ne kadar pil gücünün 
kaldığını görmek için güç düğmesine basmanız 
yeterlidir.

Dayanıklı yapı

EverPlay hoparlör son derece sağlamdır; toza, 
darbeye ve suya karșı dayanıklıdır. Toz 
hoparlörün çalıșmasını etkilemez. En fazla 30 
dakika boyunca 1 metreye kadar derinlikteki 
suyun içerisinde kalabilir. Böylece dușta ve 
yağmur altında kullanıldığında veya su 
birikintisine düșürüldüğünde zarar görmez. 
Darbelere karșı dayanıklı tanımlaması için bu 
ürün, simüle edilmiș 5 yıllık ürün ömrü 
güvenilirliğiyle silindir salınım testinden 
geçirilmek üzere "İșkence Odasında" test 
edilmiștir. Everplay son derece dayanıklı bir 
yapıya sahiptir!

DuraFit Kumaș

Hoparlörü kaplayan DuraFit kumaș hem 
fonksiyonel hem de estetik faydalar sağlar. 
Benzersiz eșkenar dörtgen örgü deseni, aynı 
zamanda daha modern, sofistike bir tarz 
katarken kaymaz, çizilmeye karșı dayanıklı ve 
yıkanabilir malzeme uyumlu vurgu renklerine 
sahip kumașı örten üst kauçuk kaplamalarla ek 
koruma sağlar.
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Uyumluluk
• iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, Retina ekranlı 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 7, iPhone 
7 Plus

• iPod touch: 3. nesil ve üzeri
• Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 

ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
• Bluetooth özellikli diğer cihazlar

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 7W
• Ses Sistemi: Stereo

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: 2 x 1,5 inç tam kapsamlı 

sürücü ve 2 x 2,25 inç pasif yayıcı

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP

• Bluetooth mesafesi: Görüș alanı, 30 m veya 100 fit
• Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat giriși

Kullanılabilirlik
• Su geçirmezlik: IPX7
• Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için
• Toz geçirmez

Güç
• Pil tipi: Lityum iyon (dahili)
• Pilin çalıștırma süresi: 10 saat

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan șarj için 

USB kablosu, Hızlı kurulum kılavuzu

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 201 x 71 x 72 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 216 x 97 x 94 mm
• Ürün ağırlığı: 0,53 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,72 kg

Tasarım ve kaplama
• Renk: Mavi
•
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