
 

 

Philips
brezžični prenosni zvočnik

Bluetooth®
Akumulatorska baterija
2 W

BT55B
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ogočen zvok in zvočnika 
elikosti pesti
ivajte v glasbi, ki jo brezžično pretakate prek kompaktnega in prenosnega zvočnika. 
irate lahko med modernimi barvami, s katerimi dopolnite svoj slog, vgrajena 
umulatorska baterija pa poskrbi, da glasbo lahko poslušate kjerkoli in kadarkoli.

Izreden zvok
• Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Enostavna uporaba
• Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Zasnovan za takojšnjo uporabo
• Vgrajen akumulator za polnjenje za predvajanje kjer koli



 Funkcija za enakomeren signal_BT55

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 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.

Vgrajena akumulatorska baterija

Vedno in povsod glasno predvajajte glasbo. Vgrajena 
akumulatorska baterija vam omogoča poslušanje 
glasbe brez prepletenih kablov in nadležnega iskanja 
omrežne vtičnice. Uživajte v odlični glasbi iz 
popolnoma prenosne naprave.

Brezžično pretakanje glasbe_BT55

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita 
tehnologija za brezžično komunikacijo. Omogoča 
enostavno brezžično povezavo naprav iPod/iPhone/
iPad 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 ali iger.
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Značilnosti
• Glasbeni sistem: Mono •
Združljivost
• iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z 

zaslonom Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad 
mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 
7 Plus, iPhone SE

• iPod touch: 3. generacije ali novejši
• Tablični računalniki in pametni telefoni Android: s 

sistemoma Android 2.1 in Bluetooth 2.1 ali 
novejšim

• druge naprave s povezavo Bluetooth

Povezljivost
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Domet Bluetooth: Linija vidljivosti, 10 m
• Polnjenje prek povezave USB

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 2 W

Zvočniki
• Pogonska enota zvočnika: 1 x 1,5-palčna pogonska 

enota polnega razpona

Napajanje
• Življenjska doba z baterijo: 6 h
• Vrsta baterije: litij-polimerna (vgrajena)

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje 

prek računalnika, Vodnik za hitro namestitev

Dimenzije
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 130 x 55 x 100 

mm
• Teža izdelka: 0,12 kg
• Teža vključno z embalažo: 0,19 kg
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 85 x 34 x 75,8 mm

Zasnova in izdelava
• Barva: Črna
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