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•	 Hoogwaardige aluminium behuizing

•	 Bluetooth 2.1 voor draadloze audioweergave

•	 AUX (Line In) ingang voor externe apparaten

•	 Geïntegreerde microfoon voor handsfree telefoneren

•	 Ingebouwde oplaadbare batterij met een afspeelduur 
van tot wel 10 uren

•	 Extra oplaadbare batterij in het basisstation kan als power-
bank worden gebruikt voor uw mobiele apparatuur

Multifunctionele Bluetooth luidspreker

De TERRATEC CONCERT BT MOBILE Bluetooth luidspreker is uitermate geschikt voor mobiel gebruik dankzij het compacte 
formaat in hoogwaardige aluminium behuizing. Via Bluetooth 2.1 + EDR kunt u uw smartphone, tablets of andere audio 
bronnen met Bluetooth verbinden. 

Voor apparaten zonder Bluetooth, zoals bijvoorbeeld MP3 spelers, kunt u de ingebouwde 3,5 mm AUX ingang gebruiken om 
uw audio via de luidspreker weer te geven. Met de geïntegreerde microfoon kunt u de TERRATEC CONCERT BT MOBILE zelfs 
gebruiken voor handsfree telefoneren, Skypen of telefoon conferenties. 

Het meegeleverde basisstation zorgt niet alleen voor 1020 mAh aan extra stroom, als de 500 mAh batterij van de luidspreker 
zelf op zijn, maar ook voor eenvoudig opladen van de luidspreker. Daarnaast kunt u de ingebouwde oplaadbare batterij met 
1020 mAh gebruiken als mobiele noodstroom voorziening (power bank) voor uw smartphone, tablet of andere apparatuur die 
via USB opgeladen kan worden.

TERRATECCONCERTBT MOBILE
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Specificaties
•	 Bluetooth	Versie	2.1+EDR		

•	 2	Watt	RMS

•	 Ingebouwde	oplaadbare	500	mAh	Lithium	Polymeer	batterij		

•	 Basisstation	met	oplaadfunctie	en	een	ingebouwde	oplaadbare	1020	mAh	Lithium	Polymeer	batterij		

•	 Tot	10	uren	audioweergave	

•	 Stand-by	tot	200	uren	

•	 Ingebouwde	microfoon	voor	handsfree	telefoneren,	Skype	of	telefoonconferenties

•	 Spreektijd	tot	8	uren

•	 Terugkoppeling	status	via	spraak	(voice	feedback)

•	 Verkrijgbaar	in	rood	en	zilver

Externe aansluitingen
•	 Basisstation	met	Micro	USB	aansluiting	voor	het	opladen

•	 2,5	mm	mini-jack	AUX	aansluiting	(Line	In)	

Afmetingen en gewicht
•	 Luidspreker	Ø	62mm,	Hoogte	68mm	/	Basisstation	Ø	83mm,	Hoogte	20mm

•	 Luidspreker	280g	/	Basisstation	70g

Systeemvereisten 
•	 Functioneert	met	alle	Bluetooth	compatibele	apparaten 
	 	 zoals	iPad,	iPhone,	Android,	Windows	Phone,	Notebook,	PC	en	Mac

Verpakkingsinhoud
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	

•	 Basisstation		

•	 Audio	kabel	voor	aansluiten	externe	apparaten	(2,5	mm	naar	3,5	mm	mini-jack)

•	 2	USB	verbindingskabels	(Stekker	&	adapter)

•	 Snelstarthandleiding

Artikelnummer:
EAN-Code:

Garantie: 
Internet:  

TERRATEC CONCERT BT MOBILE · 28-10-2013 · Pagina 2

Multifunctionele Bluetooth luidspreker
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