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 ασύρματο ηχείο λειτουργεί τέλεια από μόνο του και ακόμα καλύτερα όταν συνδυάζεται με 

λες συσκευές. Συνδέστε το με την τηλεόρασή σας ή με άλλα ηχεία για εξαιρετικό ήχο σε πολλά 

μάτια, κάντε σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο ή αυξήστε την ένταση του Ambilight στην 

λεόραση Philips χρησιμοποιώντας παράλληλα το ηχείο.

Ήχος πολλών δωματίων και Ambilight
• DTS Play-Fi. Υψηλής ποιότητας ήχος πολλών δωματίων
• Πλούσιος ήχος. Σύζευξη για στερεοφωνικό ήχο στο ίδιο δωμάτιο
• Ενσωματωμένη λυχνία LED. Λειτουργεί με τηλεόραση Philips Ambilight
• Γούφερ 3,5", τουίτερ 1", ισχύς εξόδου 40 W
• Δύο παθητικοί ακτινοβολητές για ενίσχυση των μπάσων

Ανοίξτε, συνδέστε, απολαύστε
• Συνδέεται σε όλες τις συσκευές σας
• Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast
• Spotify Connect. Tidal. Deezer. Τα πάντα είναι εδώ
• Με τροφοδοσία AC. Διαστάσεις: 115 x 212 x 116 χιλ.

Απόλυτη αίσθηση άνεσης
• Διαμόρφωση για ήχο πολλών δωματίων μέσω της εφαρμογής Philips Sound ή Play-Fi
• Ενίσχυση του ήχου των έξυπνων βοηθητικών ηχείων σας



 Play-Fi. Ήχος πολλών δωματίων και 
πολλά άλλα

Αυτό το ασύρματο ηχείο είναι συμβατό με 
DTS Play-Fi, για εύκολο συγχρονισμό με άλλα 
ηχεία που είναι συμβατά με Play-Fi για ήχο 
πολλών δωματίων. Αν το soundbar 
υποστηρίζει το Play-Fi Surround, μπορείτε 
ακόμα να ενσωματώσετε αυτό το ηχείο σε 
μια ηχητική εγκατάσταση Surround και να 
απολαύσετε μια βραδιά με ταινίες.

Πλούσιος ήχος. Σύζευξη για 
στερεοφωνικό ήχο
Το ένα γούφερ, οι δύο παθητικοί 
ακτινοβολητές και το ένα τουίτερ 
συνδυάζονται για να σας προσφέρουν 
πλούσιο ήχο με ισχυρά μπάσα και 
πεντακάθαρα πρίμα. Η μετάδοση Wi-Fi 
εξασφαλίζει σήμα υψηλής ποιότητας και 
τέλειο συγχρονισμό του ήχου μεταξύ των 
ηχείων ή των δωματίων.

Πιο δυνατός ήχος για έξυπνα ηχεία
Ρωτήστε τις συσκευές που υποστηρίζουν το 
Alexa ή οποιαδήποτε συσκευή με Google 
Assistant, για αναπαραγωγή μουσικής μέσω 
του ηχείου. Αυξήστε την ένταση του ήχου 
για πάρτι. Χαμηλώστε την αργά τη νύχτα. 
Μάθετε τα νέα και πολλά άλλα, hands-free.

Όλες οι υπηρεσίες μετάδοσης ροής
Είτε μεταδίδετε απευθείας από το Spotify είτε 
αποκτάτε πρόσβαση σε άλμπουμ υψηλής 
ανάλυσης στο Tidal μέσω της εφαρμογής 

Play-Fi, αυτό το ηχείο τα μεταδίδει όλα. Από 
λίστες αναπαραγωγής για πάρτι στο σαλόνι 
μέχρι podcast στο γραφείο, όλα όσα σας 
αρέσουν θα ακούγονται πιο πλούσια, πιο 
βαθιά και πιο καθαρά.

Συνδέεται σε όλες τις συσκευές σας
Χάρη στη συμβατότητα με Wi-Fi, Bluetooth, 
Google Chromecast και Apple AirPlay 2, 
μπορείτε να μεταδίδετε την αγαπημένη σας 
μουσική και podcast με όποιον τρόπο θέλετε. 
Με τις συσκευές iOS, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε τo Siri για να ελέγχετε το 
ηχείο με τη φωνή σας.

Λειτουργεί με Ambilight
Αυτό το ασύρματο ηχείο δεν προσφέρει 
μόνο μουσική. Έχει και Ambilight. Απλώς 
πατήστε το κουμπί σύνδεσης Ambilight στο 
ηχείο για να συνδεθείτε στην τηλεόρασή 
σας. Απολαύστε βαθύτερο εφέ Ambilight 
όταν παρακολουθείτε ταινίες, παίζετε 
βιντεοπαιχνίδια ή ακούτε μουσική.
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Ήχος
• Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 80W
• Ισχύς (RMS): 40W
• Ολική αρμονική παραμόρφωση: 10%
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20k Hz
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω

Ηχεία
• Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων
• Αριθμός καναλιών ήχου: 1,0
• Αριθμός τουίτερ: 1
• Διάμετρος τουίτερ: 1''
• Αριθμός γούφερ: 1
• Διάμετρος γούφερ: 3,5"
• Παθητικοί ακτινοβολητές: 2

Συνδεσιμότητα
• Σύνδεση πολλών ηχείων
• Σενάριο πολλών ηχείων: Στερεοφωνικός, 

Surround, Ομαδοποίηση
• Τεχνολογία πολλών ηχείων: DTS Play-Fi πολλών 
δωματίων

• Έξυπνη αρχική οθόνη: Spotify Connect, 
Ενσωματωμένο Chromecast, Συμβατότητα με 
OK Google, Συμβατότητα με Alexa, Συμβατότητα 
με Apple AirPlay 2

• Είσοδος ήχου: Ναι, 1 x 3,5 χιλ.
• Bluetooth
• Έκδοση Bluetooth: 4,2
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Μορφή 
μετάδοσης: SBC

• WiFi: 2,4GHz/5GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 
πόδια

• Κεραία Wi-Fi: Ενσωματωμένο
• Εγκατάσταση δικτύου: Εφαρμογή Play-Fi
• Πρότυπο DLNA: ΟΧI

Συμβατότητα
• Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Άνεση
• Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Ενσωματωμένο 

LED: πολύχρωμο
• Εφέ φωτισμού
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο: 0
• Κλήσεις handsfree: ΟΧI

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Λειτουργία αναμονής
• Κατανάλωση ρεύματος: 30 W
• Ημι-κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 6 

W
• Power bank: ΟΧI

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο 
ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

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

11,5 x 21,2 x 11,6 εκ.
• Βάρος: 1,79 κ.

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

17" x 31,5 x 16,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 2,465 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,79 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,675 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
• EAN: 48 95229 10985 8
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