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Ο ήχος σας - το χρώμα σας

Ο ήχος σας, το χρώμα σας - η επιλογή σας! Το φορητό ηχείο Philips συμπληρώνει το σύγχρονο 

τρόπο ζωής, καθώς διαθέτει ενσωματωμένο τυλιγόμενο καλώδιο με βύσμα 3,5 χιλ. που ταιριάζει 

σε κάθε συσκευή, αλλά και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να απολαμβάνετε τον 

ήχο όπου κι αν βρίσκεστε.

Εντυπωσιακός ήχος
• Εξελιγμένη ηχητική απόδοση σε μικρό μέγεθος

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού

Απλό στη χρήση
• Υποδοχή εισόδου aux 3,5 χιλ. για σύνδεση με άλλες συσκευές μουσικής
• Ενσωματωμένο τυλιγόμενο καλώδιο, για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής
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Συμβατότητα με
• iPhone: Και
• Έλεγχος ταυτότητας: Και
• Συσκευή MP3: Και στο
• Smartphone: Και
• PC: Και

Συνδεσιμότητα
• Αποσπώμενο καλώδιο: Και
• Φόρτιση USB: Και
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 W
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
• Ηχεία: 1,5"

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Αξεσουάρ
• Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB
• Πιστοποιητικό εγγύησης: Και
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης: Και
• Οδηγός γρήγορης έναρξης: Και

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

6,5 x 8 x 6,2 εκ.
• Βάρος: 0,188 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,2 x 13,3 x 8,7 εκ.
• EAN: 87 12581 68582 9
• Μικτό βάρος: 0,313 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,208 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,105 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 1,453 κ.
• GTIN: 1 87 12581 68582 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

21,6 x 18,4 x 14,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,832 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 0,621 κ.
•
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