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Ασύρματο ηχείο

Bluetooth®
Ισχύς εξόδου 30 W
Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες
Ενσωματωμένη λειτουργία 
Power bank
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ξαιρετική ποιότητα μουσικής
ούστε αυτό που αγαπάτε με το ηχείο Bluetooth που ταιριάζει απόλυτα σε κάθε χώρο. Παρέχει 

 ώρες χρόνο αναπαραγωγής και πλούσιο ήχο με ζεστά μπάσα. Διαθέτει λειτουργία power-bank 

 τη φόρτιση τηλεφώνων, ενώ το ύφασμα του ηχείου από σύμμεικτο μαλλί αναδεικνύει το στιλ 

υ.

Κομψή, ανάγλυφη σχεδίαση
• Άψογη αρμονία στη μορφή και τη λειτουργικότητα
• Ύφασμα ηχείου Kvadrat. Σχεδιασμένο να αφήνει τον ήχο να περνά
• Ανάγλυφα κουμπιά για ρύθμιση έντασης ήχου, στερεοφωνική ζεύξη και άλλα
• Λειτουργία power-bank. Φορτίστε ένα κινητό τηλέφωνο μέσω της θύρας USB-A.

Ικανοποιητική απόδοση σε μεγαλύτερα δωμάτια
• Οδηγός πλήρους εύρους 3,57"
• Παθητικός ακτινοβολητής για βαθύτερα μπάσα
• Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες, χρόνος φόρτισης 4,5 ώρες
• Bluetooth 5.0. Ασύρματη εμβέλεια έως και 20 μέτρα
• Μουσική στη διαπασών. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο

Από το σαλόνι έως τον κήπο
• Οπή με κορδόνι για λουράκι ή κορδόνι μεταφοράς
• Οδηγός ηχείου με διαβάθμιση IPX7 για να απαλλαγείτε από κάθε έγνοια*
• Διαστάσεις: 230x87x85 χιλ.



 Αρμονία στη μορφή και τη 
λειτουργικότητα

Από την πρωινή προπόνηση μέχρι το δείπνο 
στο μπαλκόνι, αυτό το ηχείο Bluetooth σας 
προσφέρει μουσική με στιλ. Τα ανάγλυφα 
κουμπιά σάς επιτρέπουν να ελέγχετε την 
αναπαραγωγή, τη στερεοφωνική ζεύξη, το 
Bluetooth και άλλα. Η οπή με το κορδόνι του 
ηχείου είναι χρήσιμη αν θέλετε να 
χρησιμοποιήσετε λουράκι μεταφοράς.

Ύφασμα ηχείου Kvadrat
Αυτό το ηχείο καλύπτεται από ένα ύφασμα 
εξαιρετικής ποιότητας, κατασκευασμένο 
από τον κορυφαίο κατασκευαστή Kvadrat. 
Αυτό το εξαιρετικό υλικό από σύμμεικτο 
μαλλί προσφέρει ακουστική διαπερατότητα, 
επιτρέποντας την αδιάλειπτη ροή του ήχου 
σε όλο τον χώρο.

Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες

Με μία μόνο φόρτιση έχετε 20 ώρες χρόνο 
αναπαραγωγής και η εμβέλεια ασύρματης 
σύνδεσης είναι 20 μ. Η φόρτιση του ηχείου 
διαρκεί 4,5 ώρες, μέσω του παρεχόμενου 
καλωδίου USB-C.

Λειτουργία power-bank

Το ηχείο διαθέτει μια πρακτική θύρα USB-A, 
η οποία σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε 
για να φορτίζετε έξυπνες συσκευές. Η 

σύζευξη Bluetooth είναι απλή και το ηχείο 
θυμάται την τελευταία συσκευή με την οποία 
είχε συζευχθεί.

Μουσική στη διαπασών. Σύζευξη για 
στερεοφωνικό ήχο

Ο παθητικός ακτινοβολητής παρέχει ισχυρά 
μπάσα. Ο ήχος από τον οδηγό πλήρους 
εύρους 3,57" παραμένει καθαρός ακόμα και 
σε υψηλή ένταση. Θέλετε να κάνετε τη 
μουσική σας να ακούγεται ακόμα 
δυνατότερα; Κάντε σύζευξη με ένα 
πανομοιότυπο ηχείο για στερεοφωνικό ήχο.
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Χαρακτηριστικά
Ασύρματο ηχείο
Bluetooth® Ισχύς εξόδου 30 W, Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες, Ενσωματωμένη λειτουργία Power 
bank



Ημερομηνία έκδοσης 
2022-05-14

Έκδοση: 12.2.2

12 NC: 8670 001 67232
EAN: 48 95229 10876 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Ήχος
• Ισχύς (RMS): 30 W
• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 60W
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 20 Hz - 20 KHz

Ηχεία
• Αριθμός καναλιών ήχου: 1
• Διαμόρφωση οδηγών: Πλήρης σειρά
• Αριθμός οδηγών πλήρους εύρους: 1
• Διάμετρος οδηγού πλήρους εύρους: 90 χιλ.

Συνδεσιμότητα
• Έκδοση Bluetooth: 5,0
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 
πόδια

• Φόρτιση USB: 5 V, 2 A
• Πρότυπο DLNA: ΟΧI
• Σύνδεση πολλών ηχείων
• Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός
• Τεχνολογία πολλών ηχείων: TWS
• Τύπος καλωδίου: Καλώδιο φόρτισης USB (Type-

C)

Συμβατότητα
• Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet: ΟΧI

Άνεση
• Έλεγχος έντασης ήχου: Ψηφιακή πάνω/κάτω
• Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη
• Αδιάβροχο: IPX7*
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: ΟΧI
• Οθόνη: ΟΧI
• Κλήσεις handsfree: ΟΧI
• Εφέ φωτισμού: ΟΧI

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
• Χωρητικότητα μπαταρίας: 3,7 V, 7500mAh

• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 20 ώρ.
• Χρόνος φόρτισης: 4,5 ώρ.
• Είσοδος: 5 V, 2 A
• Power bank: Ναι, ενσωματωμένο
• Έξοδος: 5 V, 2 A

Αξεσουάρ
• Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός 
γρήγορης εγκατάστασης, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης, Κάρτα εγγύησης

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα: Γκρι

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

23 x 8,7 x 8,5 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

9,1 x 3,4 x 3,3 ίντσες
• Βάρος: 1,905 lb
• Βάρος: 0,864 κ.

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

27,1 x 9,8 x 13,2 εκ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

10,7 x 3,9 x 5,2 ίντσες
• Μικτό βάρος: 2,474 lb
• Μικτό βάρος: 1,122 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,912 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,011 lb
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,21 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,463 lb
• EAN: 48 95229 10876 9

UPC
• UPC: 8 40063 20205 4
•
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Προδιαγραφές
Ασύρματο ηχείο
Bluetooth® Ισχύς εξόδου 30 W, Χρόνος αναπαραγωγής 20 ώρες, Ενσωματωμένη λειτουργία Power 
bank

* Η διαβάθμιση IPX7 διασφαλίζει ότι ο οδηγός του εσωτερικού 
ηχείου μπορεί να βυθιστεί για έως 30 λεπτά σε βάθος έως 1 
μέτρου. Το ύφασμα του ηχείου δεν είναι αδιάβροχο, ωστόσο είναι 
ανθεκτικό σε μερικές σταγόνες νερού.

http://www.philips.com

