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•	 Draadloze audio weergave via Bluetooth 2.1

•	 Innovatieve besturing via aanraaktoetsen

•	 Ingebouwde Micro SD kaartlezer voor audio weergave

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

•	 Geïntegreerde microfoon voor handsfree telefoneren, Skypen 
of telefoon conferenties

•	 Ingebouwde oplaadbare batterij voor audioweergave van tot 
wel 4 uren

Compacte stereo Bluetooth luidspreker

Compacte alleskunner
De CONCERT BT MOBILE BOOST is een zeer complete luidspreker voor mobiele audio weergave. Onderweg kan de sterke 
stereo luidspreker niet alleen dienen als weergave apparaat voor uw favoriete audio of muziekdienst, maar tevens als handsfree 
telefoonsysteem worden gebruikt. Uw smartphone wordt draadloos via Bluetooth verbonden met de luidspreker en geeft zo 
uw eigen muziek, muziekdienst of internetradio dienst via de luidspreker weer. Zodra er een telefoontje binnenkomt, kunt u 
deze oproep direct via de luidspreker aannemen en telefoneren dankzij de ingebouwde microfoon. 

Eenvoudige bediening, groot geluid
Behalve het aannemen van een telefoontje, kunt u CONCERT BT MOBILE BOOST direct aan het apparaat bedienen wat betreft 
de functies, starten en pauzeren van de audioweergave, volgende of vorige track en natuurlijk het gewenste volume instellen. De com-
pacte luidspreker levert een hoog vermogen van 2 x 2 Watt RMS en heeft een signaal-ruisverhouding (SNR) van minder dan 95 dB.

Uitgebreid accessoire pakker en sterke oplaadbare batterij
De ingebouwde oplaadbare 900 mAh Lithium Polymeer batterij van deze luidspreker garandeert tot 4 uur draadloos muziekgenot 
zonder extra stroombron. Wie geen audiobronnen met Bluetooth bezit kan zijn apparaat toch aansluiten via de AUX ingang van 
de CONCERT BT MOBILE BOOST en meegeleverde audio kabel. De oplaadbare batterij wordt via USB opgeladen en via de 
ingebouwde microSD kaartlezer kunt u audio afspelen van microSD kaartjes tot een grootte van 16GB. Alle benodigde kabels 
en adapters vindt u in de verpakking.
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Specificaties
•	 Mobile	Bluetooth	2.1	A2DP	Stereo	luidspreker

•	 2	x	2	Watt	RMS

•	 Signaal-ruisverhouding	(SNR)	<95dB

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

•	 Terugkoppeling	status	via	spraak	(voice	feedback)		

•	 Bediening	functies	via	aanraaktoetsen	(Stop,	Play,	Pauze,	vorige/volgende	track,	afspeelmodus 
					(Bluetooth,	AUX,	microSD),	aannemen	en	opleggen	inkomend	gesprek,	volume	hoger/lager)

•	 Reikwijdte	tot	10	meter	(afhankelijk	van	storingsfactoren)

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

•	 Micro	SD	kaartlezer	(maximaal	16	GB)

•	 Micro	USB	aansluiting	voor	het	opladen	van	de	batterij

Afmetingen en gewicht
•	 130	x	65	x	78	mm	(Breedte/Hoogte/Diepte)

•	 368	g	

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

Verpakkingsinhoud
•	 TERRATEC	CONCERT	BT	MOBILE	BOOST	 
•	 Netstroom	adapter	voor	het	opladen	en	afspelen	via	stopcontact

•	 Micro	USB	kabel

•	 Audio	aansluitkabel	voor	externe	apparaten	(3,5	mm	naar	3,5	mm	mini-jack)

•	 Snelstarthandleiding	

•	 Service	kaart
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