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•	 Elegant tijdloos design

•	 Draadloze audioweergave via Bluetooth 2.1

•	 AUX (Line In) ingang voor aansluiting externe audioweergave apparaten

•	 Ingebouwde oplaadbare batterij met een afspeelduur tot 4 uren

•	 Per stuk draadloos inzetbaar (Mono) of als geheel draadloos als set (Stereo) inzetbaar

Stereo Bluetooth luidspreker – Dubbel draadloos

Stereo geluid met ballen
De twee CONCERT BT kogelronde luidsprekers van TERRATEC zorgen voor een geheel draadloos stereo geluid in een elegant 
en tijdloos design. De audioweergave gaat via de draadloze Bluetooth technologie. Als audiobron kunnen verschillende 
weergave apparaten worden aangesloten die minstens beschikken over Bluetooth versie 2.1. Afhankelijk van uw omgeving kunt 
tot wel 10 meter afstand draadloos afspelen. Voor mensen die geen Bluetooth audioweergave apparaat, zoals MP3 spelers, 
heeft, kan deze via een AUX kabel op de AUX ingang van de luidsprekers aansluiten. De luidsprekers leveren elk een vermogen 
van 1,5 Watt RMS. 

Sterke accu, compacte vorm

De ingebouwde oplaadbare batterij levert een gebruiksduur van wel 4 uren zonder additionele stroombron. Opladen gebeurt via 
de meegeleverde micro USB kabel.  Op de muziekballen zelf vindt u vijf knoppen voor de besturing van de luidspreker; Play, Stop, 
Pauze, volume omhoog en omlaag. De TERRATEC CONCERT BT STEREO heeft een diameter van negen centimeter en weegt slechts 
274 gram. 
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Specificaties
•	 2	x	1.5	Watt	RMS

•	 Ingebouwde	oplaadbare	900	mAh	Lithium	Polymeer	batterij	met	een	speelduur	tot	4	uren	

•	 Bediening	via	vijf	knoppen	op	de	luidspreker	(Stop,	Play,	Pauze,	volume	omhoog/omlaag) 
•	 Reikwijdte	10	Meter	(afhankelijk	van	storingsfactoren)

Externe aansluitmogelijkheden
•	 AUX	(Line	In)	ingang	voor	externe	apparaten	(3,5	mm	mini-jack)	

•	 Micro	USB	aansluiting	voor	het	opladen	van	de	batterij

Afmetingen en gewicht
•	 Ø	90	mm

•	 274	g

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

Verpakkingsinhoud
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	STEREO	

•	 Netstroom	adapter	voor	het	opladen	en	afspelen	via	stopcontact

•	 Micro	USB	kabel

•	 Snelstarthandleiding

•	 Service	kaart
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