Philips PixelPop
brezžični prenosni zvočnik

Bluetooth®
Odporno proti pršenju
Priložen pašček
8 ur, akumulatorska baterija

Majhna velikost, mogočni
nizki toni
Kompaktni zvočnik BT110 odlikujejo enake zvočne kakovosti kot večje zvočnike. Zato je
zvok jasen in glasen, nizki toni pa presenetljivo dobri. Odporen je tudi proti pršenju in ima
pašček. Uporabljate ga lahko kjerkoli in kadarkoli.
Izreden zvok
• Napredna zvočna zmogljivost in kompaktna zasnova
• Pasivna membrana za boljše nizkofrekvenčno predvajanje
• Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

BT110C

Enostavna uporaba
• Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
• Vgrajen mikrofon za prostoročno telefoniranje
• Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave
Zasnovan za takojšnjo uporabo
• Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli
• Proti škropljenju odporna zasnova, ki je idealna za uporabo na prostem (IPX4)
• S priloženim pletenim paščkom ga lahko vzamete kamorkoli
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Značilnosti
Brezžično pretakanje glasbe

preprečuje popačenje zvoka. Prenosni zvočnik
predvaja tudi najvišje glasbene frekvence, kar je
odvisno od napolnjenosti baterije, funkcija za
enakomeren signal pa odpravlja visoke
spremembe zaradi šibke baterije in zagotavlja
glasbo brez popačenja.

Vgrajen mikrofon

Proti pršenju odporna zasnova

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita
tehnologija za brezžično komunikacijo
kratkega dosega. Omogoča enostavno
brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali
drugih naprav Bluetooth, kot so pametni
telefoni, tablični in celo prenosni računalniki.
Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate
v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in
iger.
Funkcija za enakomeren signal

Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko
uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V
primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe
prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek
zvočnika. Uporabljajte ga za poslovne klice. Ali
z zabave pokličite prijatelje. V vsakem primeru
je rezultat odličen.
Vodoodporna zasnova omogoča uporabo v
mokrih in deževnih okoljih. Notranje
komponente so bile preizkušene v skladu s
strogimi standardi IPX4, zato so dokazano
zaščitene pred zunanjimi vplivi in glasbo lahko
poslušate v kopalnici, kuhinji in celo na
prostem v vsakem vremenu.

Zvočni vhod

priložen pleten pašček

Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj
katerekoli elektronske naprave
Funkcija za enakomeren signal omogoča
glasnejše predvajanje glasbe v vedno visoki
kakovosti, tudi ko je baterija šibka. Sprejema
različne vhodne, od 300 mV do 1000 mV, in
preprečuje poškodovanje zvočnikov zaradi
popačenja. Ta vgrajena funkcija spremlja
glasbeni signal, ko prehaja skozi ojačevalnik, in
visoke spremembe ohranja v razponu
ojačevalnika, zato brez znižanja glasnosti

Priloženi pašček je izdelan iz barvite in fine
tkanine, zato je eleganten modni dodatek.
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Specifikacije
Združljivost

• iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z
zaslonom Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S,
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone
6 Plus, iPhone 6S
• iPod touch: 3. generacije ali novejši
• Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s
sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali
novejšim
• podpirajo: Bluetooth 4.0 ali starejše različice
• druge naprave s povezavo Bluetooth

Zasnova in izdelava

zvočnikov
• Odporno proti pršenju: IPX 4

Zvok

• Izhodna moč (RMS): 4 W
• Glasbeni sistem: Mono
• Zvočniki: 1 x 3,8 cm pogonska enota polnega
razpona in pasiven zvočnik

Napajanje

• Življenjska doba z baterijo: 8 h
• Vrsta baterije: litijeva (vgrajena)

Dodatna oprema

• Barva: siva

Povezljivost

• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 metrov ali
66 čevljev
• Zvočni vhod (3,5 mm)
• Polnjenje prek povezave USB

Priročnost

• Vgrajen mikrofon: za konferenčne klice prek

• Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje
prek računalnika, garancijski list – velja po vsem
svetu, Vodnik za hitro namestitev, pas za
prenašanje

Dimenzije

• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 98 x 35 x 77 mm
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 108 x 84 x 145
mm
• Teža izdelka: 0,15 kg
• Teža vključno z embalažo: 0,25 kg
•
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