
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

14W, 10 uur
Groot Bluetooth-bereik
Waterbestendig, stofdicht
Optie voor snel opladen

BT7900B
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jn muziek houdt nooit op. De EverPlay draadloze draagbare luidspreker blijft constant 
pelen zonder onderbrekingen dankzij de sterke Bluetooth-verbinding en de intuïtieve 
laadopties. De aangepaste stof maakt het design zowel prachtig als bijzonder duurzaam.

Mooi en krachtig geluid
• Dubbele naar voren gerichte neodymium-luidsprekers voor een krachtig geluid
• Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen

Intuïtief opladen
• Snel opladen laadt de luidspreker drie keer sneller op
• Batterij-indicator om het vermogensniveau eenvoudig te bekijken
• De USB-kabel fungeert ook als een draagband

Sterke Bluetooth-verbinding
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Sterke Bluetooth-verbinding tot 30 m of 100 ft
• Bluetooth-vermogen met 100 uur stand-bytijd
• Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren

Bijzonder duurzaam
• Duurzame constructie - schokbestendig, stofdicht en waterbestendig (IP57)
• Hoogwaardig Durafit-materiaal



 Digitale geluidsverwerking

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert 
de geluidsweergave van uw muziek, zodat elke 
noot kristalhelder klinkt en elke pauze 
absoluut stil is. De digitale 
geluidsverwerkingstechnologie van Philips 
optimaliseert de prestaties van compacte 
luidsprekers waardoor u een helder, 
gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder 
vervorming.

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie die zowel robuust 
als energiezuinig is. De technologie maakt een 
eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met 
iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-
apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs 
laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos 
naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig 
geluid van video's of games via deze 
luidspreker.

Bluetooth-bereik van 30 m

Loop rond met uw smartphone zonder dat u 
zich zorgen hoeft te maken om uw 
muzieksignaal te verliezen. De Everplay-
luidspreker biedt een ongelooflijk stabiele 
Bluetooth-verbinding met een groot bereik tot 
30 meter of 100 ft, en is drie keer sneller dan 
de industrienorm. De luidsprekers zijn 
voorzien van een gevoelige antenne en een 
radiofrequentiefilter om achtergrondruis te 
minimaliseren.

100 uur stand-bytijd

Everplay's intelligente stand-bymodus zorgt 
voor een ongelooflijke 100 uur stand-bytijd en 
de luidspreker kan worden gewekt uit de 
uitgeschakelde modus door uw smart device.

Snel opladen

Luidsprekers opladen duurt meestal lang. 
Everplay heeft een optie voor snel opladen 
waarmee de luidspreker drie keer sneller kan 

worden opgeladen dan een normale USB-
adapter. Door de Qualcomm Quick-Charge 
adapter (niet meegeleverd), die veel wordt 
gebruikt in nieuwe Android-telefoons, te 
gebruiken om de luidspreker op te laden, is de 
oplaadtijd veel sneller.

Batterij-indicator

Eindelijk is er een Bluetooth-luidspreker die 
zorgt voor een eenvoudige, duidelijke manier 
om te zien hoeveel resterend vermogen u 
hebt! Met Everplay drukt u gewoon op de aan-
uitknop om te zien hoeveel vermogen de 
batterij over heeft.

Duurzame constructie

De Everplay-luidspreker is bijzonder duurzaam 
en is stof-, schok- en waterbestendig. Stof kan 
de werking van de luidspreker niet 
beïnvloeden. Daarnaast is de luidspreker 
bestand tegen onderdompeling in water tot 1 
meter voor maximaal 30 minuten. Dit 
betekent dat een sessie onder de douche, 
overvallen worden door de regen, of een korte 
val in water geen schade zal veroorzaken. Om 
de schokbestendigheid te bepalen is dit 
product getest in een ‘martelkamer’, waar het 
een rol- en schommelingstest heeft ondergaan 
met een gesimuleerde levensduur van 5 jaar. 
Everplay is bijzonder duurzaam gebouwd!
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Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad met Retina-

scherm, 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: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7 W
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 2 drivers van 1,5 inch met 

volledig bereik, 2 passieve radiatoren van 2,25 inch

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Comfort
• Waterbestendig: IPX7
• Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de 

luidspreker
• Stofdicht

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 10 uur

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden 

via de PC, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 201 x 71 x 72 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 216 x 97 x 94 

mm
• Gewicht van het product: 0,53 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,72 kg

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart
•
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Specificaties
draadloze draagbare luidspreker
14W, 10 uur Groot Bluetooth-bereik, Waterbestendig, stofdicht, Optie voor snel opladen
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