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igutage kõlar, kuidas soovite: vertikaalselt või horisontaalselt. Võimas 360° heli levib 
tlaselt igale poole. Pritsmekindel, tugev ja juhtmevaba muusika voogedastusega kõlar 
ab sooja loomuliku heli igal pool, kuhu lähete.

Jalustrabav heli
• Kaks kõlarielementi ja passiivjahutus tagavad kaasahaarava heli
• Digitaalne helitöötlus elutruu ja moonutusteta muusika esitamiseks
• 2 x 6 W RMS koguväljundvõimsus

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
• One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
• Sisseehitatud mikrofon käed-vabad kõnede jaoks.
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Kaasavõtmiseks loodud
• Pritsmekindel disain (IPX4) sobib ideaalselt väljas kasutamiseks
• Sisseehitatud laetav Li-ioonaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada



 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.

Kaks kõlarielementi

Kõlarite kaks 1,5" neodüümelementi edastavad 
loomulikku, selget ja tasakaalustatud heli, 
samas kui kaks vastastikust passiivradiaatorit 
laiendavad ja võimendavad bassi. Eesmine ja 
tagumine täie ulatusega kõlar loovad ühtlase 
360-kraadise heli ja võimaldavad nautida sama 
kvaliteediga heli, sõltumata kõlari suunast.

Digitaalne helitöötlus

Täiustatud helitöötlustehnoloogia täiustab 
muusikaesitust, et iga noot kõlaks kristallselge 
täpsusega ja iga paus oleks täielikus vaikuses. 
Philipsi digitaalne helitöötlustehnoloogia 
optimeerib kompaktsete kõlarite heli ja 
võimaldab esitada selget, detailset ja võimsat 
heli ilma moonutusteta.

Pritsmekindel disain

Veekindel disain võimaldab seadet nautida 
märgades ja vihmastes oludes. Seadme 
sisekomponendid on elementide eest kaitstud 
vastavalt rangetele IPX4-standarditele, mis 
võimaldab muusikat nautida vannitoas, köögis 
või isegi õues, hoolimata ilmastikuoludest.

NFC-tehnoloogia

Ühe puudutusega NFC (Near Field 
Communications) tehnoloogia võimaldab 
Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt 
koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või 
tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse 
lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja 
muusika voogedastust.

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 (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu 
oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis 
olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade 
Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. 
Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt 
kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, 
saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata 
otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub 
tõepoolest ju parimat heli!
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Ühilduvus
• töötab koos: enamiku Bluetoothiga 

nutitelefonidega, tahvelarvutitega, 
muusikaseadmetega

• iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad Retina ekraaniga, 
iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad 
mini

• 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

• teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 
2.1 või kõrgemaga

Disain ja viimistlus
• Värvus: Must

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 6 W
• Helisüsteem: Stereo
• Kõlarid: 2 x 1,5"
• Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid

Ühenduvus
• NFC: Toksa-et-siduda Bluetooth; töötab 

seadmega, millele on Android 4.0 või Windows 
phone 8 või uuem versioon

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

Mugavus
• Veekindlus: IPX4
• Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks

Võimsus
• Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)
• Aku tööaeg: 8 h
• Toiteallikas: 5 V, 2 A (USB-adapter)

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: USB-adapter, USB-

kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Kiire 
paigaldusjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse 
garantii voldik

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 188 x 71 x 70 mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 282 x 105 x 108 mm
• Toote kaal: 0,49 kg
• Kaal (koos pakendiga): 0,79 kg
•
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