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Belaidis namų garsiakalbis

„Wi-Fi“. Garso sist. kel. 

kambariuose

Veikia su „DTS Play-Fi“
Prisijungia prie pagalb. balso 
programų
Įmontuotas LED apšvietimas
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 galingas belaidis garsiakalbis skleidžia 80 W sodrų garsą – pats vienas arba kaip kelių 
mbarių sistemos dalis. Jis pasižymi detaliu erdviniu garsu, nepriekaištingu sinchronizavimu ir 
gvu valdymu, nesvarbu, prijungsite prie televizoriaus ar kitų garsiakalbių.

Garso keliuose kambariuose sistema ir „Ambilight“
• „DTS Play-Fi“. Aukštos kokybės garso sistema keliuose kambariuose
• Sodrus garsas bet kuriame kambaryje. Tobulas sinchronizavimas kambariuose
• Įmontuotas LED apšvietimas. Veikia su „Philips Ambilight“ televizoriumi
• 2 x 3,5 col. žemųjų dažnių garsiakalbiai, 2 x 1 col. aukštųjų dažnių garsiakalbiai, 80 W išėjimo 

galia
• Du pasyvieji spinduoliai stipriems žemiesiems dažniams

Išpakuokite. Prijunkite. Mėgaukitės
• Prijunkite prie visų prietaisų
• „Wi-Fi“. „Bluetooth“. „AirPlay 2“. „Google Chromecast“
• „Spotify Connect“. „Tidal“. „Deezer“. Viskas yra čia
• KS maitinimas. Matmenys: 350 x 132 x 151 mm

Jauskitės patogiai savo namuose
• Garso sistemos keliuose kambariuose nustatymas naudojant programą „Philips Sound“ arba 

„Play-Fi“



 „Play-Fi“. Keli kambariai ir daugiau

Šis belaidis garsiakalbis yra suderinamas su 
„DTS Play-Fi“, todėl galite lengvai 
sinchronizuoti su kitais su „Play-Fi“ veikiančiais 
garsiakalbiais, kad garso sistema veiktų keliuose 
kambariuose. Jei jūsų garso kolonėlė veikia su 
„Play-Fi Surround“ funkcija, net galite prijungti 
šį garsiakalbį prie tikros erdvinio garso 
sistemos filmų vakarui.

Sodrus garsas bet kuriame kambaryje
Dviejų žemųjų dažnių garsiakalbių, dviejų 
pasyviųjų spinduolių ir dviejų aukštųjų dažnių 

garsiakalbių derinys – kambarį užpildantis 
garsas, galingi bosai ir energingas diskantas. 
Transliuojant per „Wi-Fi“ gaunamas 
aukščiausios kokybės signalas bei užtikrinamas 
nepriekaištingas garsiakalbių garso 
sinchronizavimas kambariuose.

Didesnis garsas išmaniam garsiakalbiui
Paprašykite su „Alexa“ veikiančių prietaisų ar 
bet kurio kito prietaiso su Google Assistant“ 
paleisti muziką per garsiakalbį. Padidinkite 
garsumą vakarėliui. Sumažinkite vėlai vakare. 
Sužinokite naujienas ir kt. Viską atlikite 
laisvomis rankomis.

Visos transliavimo paslaugos
Nesvarbu, ar transliuojate tiesiogiai iš 
„Spotify“, ar pasiekiate „Tidal“ aukštos 
kokybės albumus naudodamiesi „Play-Fi“ 
programa, šis garsiakalbis transliuoja viską. 
Nuo vakarėlių grojaraščių poilsio kambaryje iki 

tinklalaidžių biure – viskas, ką mėgstate, 
skambės sodriau, stipriau ir aiškiau.

Prijunkite prie visų prietaisų
Suderinę su „Wi-Fi“, „Bluetooth“, „Google 
Chromecast“ ir „Apple AirPlay 2“ galėsite 
transliuoti mėgstamą muziką ir tinklalaides kaip 
tik norite. Jei naudojate „iOS“ prietaisus, galite 
naudoti „Siri“, kad garsiakalbį valdytumėte 
balsu.

Veikia su „Ambilight“
Šis belaidis garsiakalbis ne tik groja muziką. 
Jame veikia ir „Ambilight“. Tiesiog paspauskite 
garsiakalbio „Ambilight“ susiejimo mygtuką, 
kad prijungtumėte prie televizoriaus. 
Mėgaukitės didesniu „Ambilight“ efektu 
žiūrėdami filmus ar žaisdami, ar klausydamiesi 
muzikos.
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Garsas
• Išvesties galia (MAKS.): 160 W
• Išvesties galia (RMS): 80 W
• Bendras harmoninis iškraipymas: 10 %
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis
• Garso kanalų skaičius: 2,0
• Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
• Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 1 col.
• Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
• Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 3,5 col.
• Pasyvieji spinduoliai: 2

Prijungimo galimybė
• Kelių garsiakalbių jungtis
• Kelių garsiakalbių atvejis: Grupavimas, Stereo, 

Erdvinis garsas
• Kelių garsiakalbių technologija: „DTS Play-Fi“ garso 

sistema keliuose kambariuose
• „Smart Home“: „Spotify Connect“, Įdiegta 

„Chromecast“, Veikia su „OK Google“, Veikia su 
„Alexa“, Veikia su „Apple AirPlay 2“

• Garso įvestis: Taip, 1x 3,5 mm
• „Bluetooth“
• „Bluetooth“ versija: 4,2
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Transliavimo 

formatas: SBC
• „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 

66 ft
• „Wi-Fi“: 2,4 GHz / 5 GHz, IEEE 802.11 a / b / g / n 

/ ac
• Tinklo nustatymas: PROGRAMA „Play-Fi“
• „Wi-Fi“ antena: Integruota
• DLNA standartas: Ne

Suderinamumas
• Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio 

PROGRAMĖLĖS valdymas

Patogumas
• Vartotojo sąsaja: Įmontuotas LED apšvietimas: 
įvairiaspalvis

• Šviesos efektas
• Integruotas mikrofonas: 0
• Skambinimas naudojant laisvų rankų įrangą: Ne

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V KS, 50 / 60 Hz
• Budėjimo režimas
• Energijos sąnaudos: 60 W
• Energijos suvartojimas veikiant pusiau parengties 

režimu: 6 W
• Maitinimo šaltinis: Ne

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, 

Tarptautinės garantijos lapas, Greitos pradžios 
vadovas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

35 x 13,2 x 15,1 cm
• Svoris: 3,51 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

38,8 x 21,1 x 20,5 cm
• Bendras svoris: 4,415 kg
• Grynasis svoris: 3,51 kg
• Pakuotės svoris: 0,905 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• EAN: 48 95229 10986 5
•
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