
 

 

Philips
juhtmeta kaasaskantav 
kõlar

Bluetooth®
Sisseehitatud mikrofon 
telefonikõnedeks
Laetav aku

BT2200B
Kõlar, mis on sama seikluslik 

kui te ise.
See tugev veekindel kaasaskantav juhtmeta kõlar sobib kaasaskandmiseks kõikjal, nii sees 
kui väljas, vihmas ja päikesesäras. Selle heli on sama tugev kui seade ise.

Muljetavaldav heli
• Täiustatud heli vastupidava disainiga
• Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Lihtne kasutada
• Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
• Sisseehitatud mikrofon käed-vabad kõnede jaoks.
• Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Loodud mugavaks kaasaskandmiseks
• Tugev, veekindel ja hõljub veepinnal, loodud välitingimustesse
• Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata
• Kasutage kõikjal kaasas kandmiseks oma rihma



 Juhtmevaba voogedastus

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi 
seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi 
sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, 
video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat 
esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, 
kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaale 
vahemikus 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid 
moonutusest tulenevate kahjustuste eest. Kõlar 
tuleb kärpimisvastase tehnoloogiaga toime tänu 
spetsiaalsele audiopiirajale IC. See jälgib 
muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab 
helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest 
tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks 
valjust. Kõlari võime taasesitada muusikatippe 
väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane 
tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe.

Sisseehitatud mikrofon
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka 
telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse 
muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke 
ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal 
juhul toimib see suurepäraselt.

Helisisend

Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi 
elektroonikaseadmetega
BT2200B/00

Esiletõstetud 
• Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks •
Ühilduvus
• iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina 

ekraaniga, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 
3

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

• iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
• Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: 

Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või 
kõrgemaga

• toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
• muu Bluetoothiga varustatud seade

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Helisisend (3,5 mm)

Mugavus
• Veekindlus: IPX6

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2,8 W
• Helisüsteem: Mono

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 1 x 1,6"

Võimsus
• Aku tööaeg: 5 h
• Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti 

kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire 
paigaldusjuhend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 107 x 58 x 69 mm
• Toote kaal: 0,2 kg
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 112 x 73 x 167 mm
• Kaal (koos pakendiga): 0,35 kg
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