
 

 

Philips
Autoaccessoire

Bluetooth
Twee apparaten koppelen
Eenvoudig te bevestigen

CAB22
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
• Het ontwerp is eenvoudig te bevestigen op de zonneklep van uw auto
• Compact ontwerp voor onderweg
• Draaiknop voor eenvoudige controle

Geweldige geluidskwaliteit
• Hoogwaardige, ingebouwde luidsprekers voor rijk en helder geluid
• Audio streamen voor muziek, media of navigatie

Eenvoud
• Ingebouwde microfoon en luidsprekers voor handsfree mobiel bellen
• Werkt met elk Bluetooth-compatibel apparaat
• U kunt twee mobiele apparaten tegelijkertijd koppelen
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
• Apparaat maakt automatisch verbinding als het binnen bereik is
• Oplader voor in de auto meegeleverd



 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

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.

Automatisch aan/uit
Als de luidsprekertelefoon is gekoppeld met uw 
telefoon maakt deze automatisch verbinding 
wanneer ze binnen bereik zijn, en staat voor u klaar 
elke keer als u in de auto stapt.

Twee apparaten koppelen
Maak verbinding met twee mobiele apparaten 
tegelijkertijd. Beantwoord oproepen en luister naar 
GPS-routebeschrijvingen, gestreamde muziek of 
podcasts. Volledig handsfree tijdens het rijden.

Eenvoudig te bevestigen
De Philips Bluetooth-luidsprekertelefoon voor in de 
auto heeft een sterke klem in een vorm die u snel, 
makkelijk en binnen een paar seconden op de 
zonneklep kunt bevestigen. De luidsprekertelefoon 
is makkelijk te verwijderen en opbergen als u niet 
wilt dat mensen deze kunnen zien in uw auto.

Draaiknop
De Philips Bluetooth-luidsprekertelefoon voor in de 
auto heeft een draaiknop die u eenvoudig kunt 
plaatsen op het bedieningspaneel zodat u oproepen 
kunt beantwoorden en het volume kunt instellen, 
ook bij weinig licht. De luidsprekertelefoon heeft 
alleen knoppen en is makkelijker te bedienen dan 
vergelijkbare apparaten zodat u altijd uw ogen op de 
weg kunt houden.

Audio streamen
Met de Philips Bluetooth-luidsprekertelefoon voor in 
de auto kunt u niet alleen handsfree bellen. Met 
Bluetooth 4.0 en A2DP kunt u ook audio zoals 
muziek, media en GPS-routebeschrijvingen 
streamen. U kunt genieten van veelzijdige informatie 
en entertainment terwijl u onderweg bent.
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Specificaties
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: Gesprekstijd: 15 u

Compatibiliteit
• geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, muziekspelers, tablets
•

Publicatiedatum  
2016-04-01

Versie: 1.1.3

12 NC: 8670 001 34279
EAN: 48 95185 62010 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Kenmerken
Autoaccessoire
Bluetooth Twee apparaten koppelen, Eenvoudig te bevestigen

http://www.philips.com

