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Každý má aplikaci The Voice

Bezdrátový mikrofon se připojí k vašemu iPadu
Vytvořte svou vlastní talentovou show s bezdrátovým mikrofonem a přijímačem Philips. 
S aplikací „The Voice: On Stage“ na iPadu můžete přezpívat nejznámější skladby, zkusit si 
zazpívat před obecenstvem naslepo nebo dokonce soupeřit s přáteli.

Zpívejte jako hvězda
• Vysoce citlivý mikrofon Bluetooth® pro nejlepší pěvecké zážitky
• Dopřejte si volný pohyb s bezdrátovým odnímatelným mikrofonem
• Výstup audio do zařízení Hi-Fi pro lepší zvukové zážitky

Aplikace The Voice: On Stage
• Začněte s hity zdarma a získejte další během hraní
• Zazpívejte si v režimu Obecenstvo naslepo a zjistěte, kolik trenérů si vás vybere
• Vyzvěte své přátele a rodinné příslušníky v režimu Soupeření
• Sdílejte své nahrávky na Facebooku, Twitteru a v e-mailu
• Průběžně aktualizovaná knihovna skladeb ke stažení

Nejzábavnější pěvecká událost
• Zpívejte v dokonalém rytmu s textem písně na obrazovce
• Osvojte si snadno píseň pomocí vodicích hlasů
• S funkcí Auto-Tune® vždy naladíte správnou notu



 Vysoce citlivý mikrofon
Každý má hlas a může zpívat a každý chce 
zpívat nahlas a zřetelně. Vysoce citlivý 
mikrofon Bluetooth® od společnosti Philips 
vám dodá jistotu, že bude zachycen každičký 
detail vašeho hlasového projevu. Při volbě 
mikrofonu záleží na citlivosti a dynamickém 
rozsahu, protože váš hlas by měl znít stejně 
skvěle v jemných baladách i v křiklavých 
rockových kusech.

Bezdrátový a odnímatelný mikrofon

Chcete-li zapůsobit na své přátele a rodinné 
příslušníky, je nezbytnou součástí show i řeč 
těla. Kdo by dnes chtěl být připoután ke 
kabelovému mikrofonu? Bezdrátový a 
odnímatelný mikrofon společnosti Philips vám 
přináší možnost improvizovat a předvést své 
nezaměnitelné pohyby nebo zaujmout pozici, 
která doplní text písně. Mikrofon můžete 
nechat na stojánku a uvolnit si tak obě ruce. 
Nebo mikrofon ze stojánku sejměte a udělejte 
z něj součást svého tanečního čísla.

Hity zdarma
Aplikace The Voice: On Stage se dodává 
z bezplatnými hitovými skladbami, pro začátek. 
Vždy si můžete stáhnout nejnovější skladby 
z knihovny skladeb a rozšířit si nabídku.

Obecenstvo naslepo

Pro každého fanouška aplikace The Voice je to 
dokonalý splněný sen – nyní můžete využít 
režim Obecenstvo naslepo a nechat se zvolit 
některým z trenérů. V aplikaci The Voice: On 
Stage si svým hlasovým projevem můžete 
získat body a skladby zdarma. Je načase, abyste 
zazářili!

Režim Soupeření

Sdílejte tu nejzábavnější pěveckou událost i se 
svými rodinnými příslušníky a přáteli! Přepněte 
do režimu Soupeření a vyzvěte je v hlasové 
soutěži. Aplikace The Voice: On Stage vybere 
a ohodnotí kritéria, jako je výška, rytmus, 
rozsah a kvalita hlasu.

Sdílení online
Interpreti, kteří nahrávají disky, si své demo 
vždy nechávají nahrát v profesionálním studiu. 
Nyní to můžete udělat doma, protože aplikace 
The Voice: On Stage promění váš iPad 
v mixážní pult! Nahrajte svou píseň a 
zveřejněte své audio nahrávky online, ať 
ostatní ocení váš talentovaný výkon. Každá 
píseň, kterou zazpíváte, obdrží hodnocení, a 
budete mít také možnost zveřejnit hodnocení 
na Facebooku, Twitteru a v e-mailu.

Velká knihovna skladeb
Aplikace The Voice: On Stage se dodává s hity 
zdarma. Máte samozřejmě možnost svou 

knihovnu rozšířit pomocí nákupu v rámci 
aplikace. Ať jsou to nejnovější skladby ze 
špiček hitparád, oldies nebo klasika, každý si 
najde to svoje.

Text písně na obrazovce

Chcete svůj zpěv synchronizovat s kapelou, 
aniž by vám unikl jediný takt? To je vždy 
zajištěno, protože aplikace The Voice: On 
Stage zobrazuje texty jednotlivých písní na 
obrazovce pomocí průvodce v proměnlivých 
barvách. Sledujte nápovědu a dostanete svůj 
zpěv dokonale do rytmu. Je to zábavné a 
snadné.

Vodicí hlasy

Ta píseň se vám líbí, ale moc dobře ji neznáte. 
To není problém, protože aplikace The Voice: 
On Stage nabízí funkci vodicích hlasů, které 
vám umožní si píseň snadno osvojit. Zpívejte 
s profesionály, dokud se vám to nepodaří. 
Vodicí hlasy můžete dokonce zesílit nebo 
ztlumit podle potřeby.

Výstup audio
Bezdrátový přijímač Bluetooth® je vybaven 
výstupem audio, takže jej můžete připojit 
pomocí 3,5mm stereofonního audio kabelu ke 
svému Hi-Fi systému a vychutnat si lepší zvuk 
než z iPadu. (3,5mm stereofonní audio kabel 
není součástí balení)
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Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 2,1 + EDR
• Profily Bluetooth: A2DP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Až 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano, na přijímači

Zvuk, mikrofon
• Citlivost: -32 ±3 dB

Zvuk, přijímač
• Kmitočtová charakteristika: 100 Hz až 16 kHz, 

±3dB
• Odstup signál/šum: >85 dB
• Přeslech: >40 dB

Vstup a výstup
• Mikrofon: Mono, Jednosměrný

Aplikace pro iPad
• Název aplikace: „The Voice: on Stage“

• Zdarma ke stažení: Ano
• Kompatibilita: Nový iPad, iPad 2, iPad

Funkce
• Potlačení ozvěny: Ano
• Potlačení hluku: Ano

Spotřeba
• Napájení, mikrofon: 3 x alkalické baterie AAA (jsou 

součástí balení)

Příslušenství
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruka: Záruční list, Brožura o celosvětové záruce

Rozměry
• Rozměry, mikrofon: Š 160 x V 318 x H 160 mm
• Rozměry, přijímač: Š 41,5 x V 45,5 x H 10,5
• Hmotnost, mikrofon: 0,3 kg
• Hmotnost, přijímač: 0,02 kg
•
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