
 

 

Philips EverPlay
bezdrátový přenosný 
reproduktor

14W, 10 hodin
Velký dosah Bluetooth
Voděodolný, prachotěsný
Možnost rychlého nabíjení

BT7900P
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še hudba se nikdy nezastaví. Bezdrátový přenosný reproduktor Everplay hraje bez 
erušení díky silnému připojení Bluetooth a intuitivnímu nabíjení. Jeho speciální povrch 
padá krásně a stejně tak je i odolný.

Úžasný a působivý zvuk
• Dva přední neodymové reproduktory pro silný zvuk
• Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení

Intuitivní nabíjení
• Rychlonabíječka nabije reproduktor třikrát rychleji.
• Kontrolka baterie pro snadné zobrazení úrovně nabití
• USB kabel je zdvojený jako popruh

Silné připojení Bluetooth
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Silné připojení Bluetooth až na 30 m
• 100hodinový pohotovostní režim Bluetooth
• Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree

Mimořádná odolnost
• Robustní provedení – odolný proti otřesům, prachotěsný a voděodolný (IP57)
• Vysoce odolná látka DuraFit



 Digitální zpracování zvuku

Pokročilá technologie zpracování zvuku 
zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón 
křišťálově čistý a přesný a každá pauza 
vyplněna naprostým tichem. Patentovaná 
technologie digitálního zpracování zvuku 
společnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktních reproduktorů a přináší čistý 
a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez 
zkreslení.

Bezdrátový přenos hudby

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní, které je efektivní a zároveň 
energeticky úsporné. Tato technologie 
umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi 
iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními 
s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré 
telefony, tablety nebo dokonce notebooky. 
Takže si můžete vychutnávat svou oblíbenou 
hudbu, zvuk k videu nebo ke hře 
z reproduktoru a bezdrátově.

Dosah Bluetooth 30 m

Pohybujte se volně s chytrým telefonem, aniž 
byste se museli bát, že vám hudba přestane 
hrát. Reproduktor EverPlay nabízí neuvěřitelně 
stabilní připojení Bluetooth s dlouhým 
dosahem až 30 metrů, které je třikrát rychlejší 
než průmyslový standard. Reproduktory jsou 
vybaveny citlivou anténou a filtrem rádiových 
frekvencí pro minimalizaci rušení na pozadí.

Pohotovostní doba 100 h

Inteligentní pohotovostní režim EverPlay nabízí 
neuvěřitelných 100 hodin pohotovosti a 
reproduktor můžete probudit jednoduše 
pomocí chytrého zařízení.

Rychlé nabíjení

Nabíjení reproduktoru chvíli trvá. 
Reproduktor EverPlay nabízí možnost 

rychlého nabíjení, které ho dokáže nabít třikrát 
rychleji, než běžný USB adaptér. Při použití 
rychlonabíječky Qualcomm (není součástí 
balení), která se běžně používá u nových 
telefonů Android, je nabíjení třikrát rychlejší.

Indikátor baterie

Konečně Bluetooth reproduktor, který 
jednoduchým a jasným způsobem zobrazuje 
zbývající kapacitu. S reproduktorem EverPlay 
jen stisknete tlačítko napájení a vidíte, kolik 
baterie zbývá.

Robustní provedení

Všechny reproduktory EverPlay jsou velice 
odolné proti otřesům, prachu a vodě. Prach 
nemůže výkon reproduktoru ovlivnit. 
Reproduktor vydrží ponoření do vody až do 
hloubky 1 m na 30 minut. To znamená, že ho 
nepoškodí poslech ve sprše, zmoknutí ani 
upuštění do vody. Označení prachotěsný 
znamená, že je produkt testován v zátěžové 
komoře, kde je vystavován testu naklápěním se 
simulovanou 5letou životností. Everplay je 
skutečně odolný.
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Přednosti
bezdrátový přenosný reproduktor
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Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejem 

Retina, 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. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 
Ano

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 7 W
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2 x 1,5" širokopásmový 

reproduktor a 2 pasivní zářiče

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 30 m
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX7
• Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes 

reproduktor
• Prachotěsný: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 10 h

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Kabel USB pro nabíjení 

z počítače, Stručný návod k instalaci

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 201 x 71 x 72 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 216 x 97 x 94 mm
• Hmotnost výrobku: 0,53 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,72 kg

Design a provedení
• Barva: Růžová
•
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