
 

 

Philips
Autoaccessoire

Bluetooth

CAB11
Bluetooth-luidsprekertelefoon voor in de auto
Ideaal voor handsfree bellen en muziek
Krachtig geluid dat draadloos wordt gestreamd via Bluetooth, oplaadbare accu voor 
afspelen waar u wilt en een geïntegreerde microfoon voor handsfree bellen.

Hedendaags ontwerp
• Compact ontwerp voor onderweg

Geweldige geluidskwaliteit
• Hoogwaardige, ingebouwde luidsprekers voor rijk en helder geluid

Eenvoud
• Ingebouwde microfoon en luidsprekers voor handsfree mobiel bellen
• Werkt met elk Bluetooth-compatibel apparaat
• Beugel voor montage in de auto inbegrepen, zodat u het apparaat eenvoudig in de auto kunt 

gebruiken
• Oplader voor in de auto meegeleverd
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen



 Bluetooth-compatibel

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, die 
zowel robuust als energiezuinig is. De technologie 
maakt een eenvoudige draadloze verbinding met 
andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw 
favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, 
tablet, iPod of iPhone kunt afspelen.

Ingebouwde microfoon en luidsprekers

Ingebouwde microfoon en luidsprekers voor 
handsfree mobiel bellen

Oplader voor in de auto meegeleverd
Oplader voor in de auto meegeleverd

Automontagebeugel
Beugel voor montage in de auto inbegrepen, zodat u 
het apparaat eenvoudig in de auto kunt gebruiken

Compact ontwerp
Compact ontwerp voor onderweg

Hoogwaardige, ingebouwde 
luidsprekers
Hoogwaardige, ingebouwde luidsprekers voor rijk 
en helder geluid

Ingebouwde oplaadbare batterij

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. 
De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten 
van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van 
netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. 
Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van 
draagbaarheid.
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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 1,5 W
• Geluidssysteem: mono

Connectiviteit
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Handsfree, 

Headset
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Opladen via USB

Accessoires
• Kabels: Opladen via USB
• Gebruiksaanwijzing: Engels, Nederlands, Frans, 

Duits, Italiaans

Vermogen
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8 uur u

Compatibiliteit
• geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, muziekspelers, tablets
•
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