
 

 

Philips EverPlay
brezžični prenosni zvočnik

10 W, 10 ur
Dolg doseg Bluetooth
Vodotesen, odporen na prah
Možnost hitrega polnjenja
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ja glasba se nikoli ne konča. Brezžični prenosni zvočnik Everplay ves čas predvaja glasbo 

ez prekinitev, kar omogočajo zmogljiva povezava Bluetooth in intuitivne možnosti 
lnjenja. S svojo posebno tkanino je zvočnik čudovit in hkrati izjemno trpežen.

Izredno močan zvok
• Mogočen zvok iz sprednjega zvočnika iz neodima
• Membrane za dodaten poudarek in razširitev nizkih tonov
• Funkcija za enakomeren signal za glasno glasbo brez popačenja

Močna povezava Bluetooth
• Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha
• Močna povezava Bluetooth do 30 m ali 100 čevljev
• Vgrajen mikrofon za prostoročno telefoniranje

Intuitivno polnjenje
• Hitro polnjenje napolni zvočnik trikrat hitreje
• Indikator baterije za enostaven ogled stanja napolnjenosti
• Kabel USB deluje kot pašček

Vrhunska trpežnost
• Trpežna zasnova – odporen na udarce, odporen na prah in vodotesen (IP57)
• Visokozmogljiva tkanina DuraFit



 Funkcija za enakomeren signal

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.

Brezžično pretakanje glasbe

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.

Doseg Bluetooth 30 m

Brezskrbno se premikajte s pametnim 
telefonom in ne skrbite, da boste izgubili 
glasbo. Zvočnik EverPlay ponuja izjemno 
stabilno povezavo Bluetooth dolgega dosega 
do 30 m ali 100 čevljev, kar je trikrat hitreje od 
standardov v industriji. Zvočniki so opremljeni 
z občutljivo anteno in radiofrekvenčnim filtrom 
za zmanjšanje motenj iz ozadja.

Hitro polnjenje

Polnjenje zvočnika običajno traja precej časa. 
Zvočnik EverPlay ponuja možnost hitrega 
polnjenja, ki lahko zvočnik napolni trikrat 
hitreje od običajnega adapterja USB. Če za 
polnjenje zvočnika uporabite adapter za hitro 
polnjenje Qualcomm (ni priložen), ki se 
običajno uporablja pri novih telefonih Android, 
je polnjenje veliko hitrejše.

Indikator baterije

Končno imamo zvočnik Bluetooth z 
enostavnim in jasnim pregledom preostale 

napolnjenosti baterije. Pri zvočniku EverPlay 
samo pritisnite gumb za vklop/izklop in 
prikazala se bo preostala napolnjenost baterije.

Trpežna zasnova

Zvočnik EverPlay je izjemno trpežen ter je 
odporen na prah, udarce in vodo. Prah ne 
more vplivati na delovanje zvočnika. Zvočnik 
lahko potopite v vodo do globine 1 metra za 
do 30 minut. To pomeni, da se zvočnik med 
tuširanjem pod prho, nalivom ali pri hitrem 
skoku v vodo ne bo poškodoval. Pod oznako 
odporen na udarce je bil izdelek preizkušen v 
"komori za udarce", v kateri je prestal preizkus 
z nihajnim valjem s simulirano zanesljivostjo za 
5-letno življenjsko dobo izdelka. Zvočnik 
EverPlay ima resnično trpežno zasnovo.

Tkanina DuraFit

Tkanina DuraFit, ki obdaja zvočnik, zagotavlja 
funkcionalne in estetske prednosti. Z zgornjimi 
gumijastimi prevlekami, ki pokrivajo blago 
ujemajočih barv, ta nedrseči, na praske 
odporen in pralen material zagotavlja dodatno 
zaščito, edinstven vzorec romba na mrežici pa 
mu daje modernejši in prefinjen videz.
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Združljivost
• iPad: iPad 1, iPad 2, novi iPad, iPad Mini, iPad z 

zaslonom Retina, 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

• 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, 30 metrov ali 

100 čevljev
• Priključki za zvok: Vhodni priključek 3,5 mm

Priročnost
• Vgrajen mikrofon: za konferenčne klice prek 

zvočnikov
• Vodoodpornost: IPX7
• Odpornost na prah

Zvok
• Izhodna moč (RMS): 10 W
• Glasbeni sistem: Mono

Zvočniki
• Pogonska enota zvočnika: 1 x 2-palčna (5 cm) 

pogonska enota polnega razpona in 1 x 2-palčna (5 
cm) pasivna membrana

Napajanje
• Vrsta baterije: Litij-ionska (vgrajena)
• Življenjska doba z baterijo: 10 h

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: Kabel USB za polnjenje 

prek računalnika, Vodnik za hitro namestitev

Dimenzije
• Dimenzije izdelka (Š x G x V): 160 × 71 × 72 mm
• Dimenzije embalaže (Š x G x V): 175 x 122 x 94 

mm
• Teža izdelka: 0,313 kg
• Teža vključno z embalažo: 0,488 kg

Zasnova in izdelava
• Barva: Rožnata
•
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