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творюйте улюблений контент за допомогою гучномовця Bluetooth, який виглядає чудово в 

дь-якому місці. Ви отримуєте 20 годин відтворення і насичений звук із підбадьорливими 

сами. Доступна функція банку живлення для заряджання телефонів, а вовняна тканина 

номовця додає стильного вигляду.

Елегантний, тактильний дизайн
• Ідеальна гармонія форми та функціональності
• Тканина гучномовця Kvadrat. Створена для пропускання звуку
• Рельєфні кнопки для гучності, стереоспарення тощо
• Функція банку живлення. Заряджайте мобільний через роз’єм USB-A

Чудове відтворення у більших приміщеннях
• 3,57-дюймовий повнодіапазонний динамік
• Пасивний випромінювач для потужних низьких частот
• 20 годин відтворення. 4,5 години заряджання
• Bluetooth 5.0. Бездротовий діапазон: до 20 м
• Відтворюйте контент гучно. Спарюйте пристрої для стереозвуку

Від вітальні до садової тераси
• Отвір для ремінця для носіння
• Динамік із рейтингом IPX7. Для цілковитого спокою*
• Розміри: 230x87x85 мм



 Гармонія форми та функціональності

Від ранкового тренування до обіду на 
балконі – цей гучномовець Bluetooth 
забезпечує стильне відтворення музики. 
Рельєфні кнопки дозволяють керувати 
відтворенням, стереоспаренням, Bluetooth 
тощо. Отвір для ремінця гучномовця 
корисний, якщо ви хочете використовувати 
ремінець для носіння.

Тканина гучномовця Kvadrat
Цей гучномовець покрито високоякісною 
тканиною престижного виробника Kvadrat. 
Цей прекрасний вовняний матеріал є 
акустично прозорим, що забезпечує вільний 
вихід звуку з гучномовця у кімнату.

20 годин відтворення

Одне заряджання забезпечує 20 годин 
відтворення, а бездротовий діапазон 
становить 20 м. Заряджання гучномовця 
триває 4,5 години за допомогою кабелю 
USB-C з комплекту.

Функція банку живлення

Гучномовець має зручний роз’єм USB-A, 
який дозволяє використовувати його для 

заряджання смарт-пристрою. Спарення 
Bluetooth легко виконати, а гучномовець 
запам’ятовує останній пристрій, з яким його 
було з’єднано.

Відтворюйте контент гучно. Спарюйте 
пристрої для стереозвуку

Пасивний випромінювач забезпечує 
відтворення потужних низьких частот. Звук 
із 3,57-дюймового повнодіапазонного 
динаміка залишається чітким навіть за 
високої гучності. Хочете, щоб музика 
звучала ще потужніше? З’єднайте його в 
пару з ідентичним гучномовцем для 
стереозвуку.
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Звук
• Вихідна потужність (RMS): 30 Вт
• Вихідна потужність (макс.): 60 Вт
• Звукова система: Моно
• Частотна характеристика: 20 Гц – 20 кГц

Гучномовці
• Кількість звукових каналів: 1
• Конфігурація динаміка: Повнодіапазонний
• Кількість повнодіапазонних динаміків: 1
• Діаметр повнодіапазонного динаміка: 90 мм

Під'єднання
• Версія Bluetooth: 5.0
• Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
• Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого 
бачення

• Заряджання через USB-роз’єм: 5 В, 2 А
• Стандарт DLNA: Ні
• Підключення кількох гучномовців
• Сценарій із кількома гучномовцями: Стерео
• Технологія підключення кількох гучномовців: 

TWS
• Тип кабелю: Кабель для заряджання USB (типу 

C)

Сумісність
• Керування через додаток на смартфоні/
планшеті: Ні

Зручність
• Регулятор гучності: Цифрове збільшення/
зменшення

• Автоматичне вимкнення
• Просте встановлення: Автоматичне спарення
• Водонепроникність: IPX7*
• Вбудований мікрофон: Ні
• Дисплей: Ні
• Виклики в режимі «вільні руки»: Ні
• Ефект підсвічування: Ні

Потужність
• Тип батареї: літієва (вбудована)
• Ємність батареї: 3,7 В, 7500 мАгод.
• Час роботи від батареї: 20 год
• Час заряджання: 4,5 год
• Вхід: 5 В, 2 А
• Зовнішній акумулятор: Так, інтегрований
• Вихід: 5 В, 2 А

Аксесуари
• Кабель: Кабель живлення USB
• Аксесуари в комплекті: Короткий посібник зі 
встановлення, Гарантійний талон, Гарантійний 
талон

Конструкція та покриття
• Колір: Сірий

Розміри виробу
• Розміри виробу (Ш x В x Т): 23 x 8,7 x 8,5 см
• Розміри виробу (Ш x В x Т): 

9,1 x 3,4 x 3,3 дюймів
• Вага: 1,905 фнт.
• Вага: 0,864 кг

Розміри упаковки
• Розміри упаковки (Ш x В x Т): 

27,1 x 9,8 x 13,2 см
• Розміри упаковки (Ш x В x Т): 

10,7 x 3,9 x 5.2 дюймів
• Вага брутто: 2,474 фнт.
• Вага брутто: 1,122 кг
• Вага нетто: 0,912 кг
• Вага нетто: 2,011 фнт.
• Кількість виробів: 1
• Тип упаковки: Коробка
• Вага тари: 0,21 кг
• Вага тари: 0,463 фнт.
• Код EAN: 48 95229 10876 9

UPC
• UPC: 8 40063 20205 4
•
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* Рейтинг IPX7 означає, що динамік можна занурити до 30 хвилин 
на глибину до 1 м. Тканина гучномовця не є водонепроникною, 
але може витримати бризки води.

http://www.philips.com

