Beoplay P2

BEOPLAY P2

SPECIFICATIES

De Beoplay P2 is een waarlijk persoonlijke en ultra-draagbare Bluetooth-luidspreker
met een rijk en vol geluid. Een design waarmee je je persoonlijke luisterbeleving
overal kunt versterken en optimaliseren – de P2 verdwijnt moeiteloos in iedere zak
of tas.

BASISSPECIFICATIES

CONNECTIVITEIT

Afmetingen (L x H x B)
140 x 80 x 28 mm

Draadloze connectiviteit
Bluetooth 4.2

Even schudden of tikken om de smart features van de Beoplay App te openen
en je bent klaar om tot 10 uur lang te genieten van de Bang & Olufsen Signature
Sound – op één geladen batterij.

Gewicht
275 g

Aansluitingen
1 x USB-C voor opladen

De behuizing van de P2 bestaat uit eersteklas materiaal – een grill van
geparelstraald, geanodiseerd aluminium en polymeer aan de onderkant. De leren
draagband maakt de luidspreker ultra-draagbaar.

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Eindversterkers
2 x 15W klasse D voor woofer en
tweeter (2 x 50W piekvermogen)
Driver-units
1 x 3/4” tweeter
1 x 2” full range

Bediening op het apparaat
Tikken of schudden voor diverse
(in de Beoplay App aan te passen)
functies.
Om de luidspreker aan- en uit te
zetten, druk je op de B&O PLAY-knop
aan de onderkant van de P2.

INTERESSANT OM TE WETEN
Effectief frequentiebereik
68 Hz - 21 kHz

BELANGRIJKE EIGENSCHAPPEN
Waarlijk persoonlijk, buitengewoon draagbaar – spat- en stofbestendig
Toegang tot slimme features door schudden of tikken, customizable
met de Beoplay App

Energieverbruik
Normaal: 8 W, stand-by: 0,5 W

Slim oplaadsysteem
Dankzij de slimme USB-C
oplaadkabel kan de Beoplay P2 via
iedere wandlader worden opgeladen.

Kastprincipe
Gesloten kast

Luidsprekertelefoon
USB-C en Bluetooth

Batterij
Geïntegreerde lithium-polymeer
batterij voor max. 10 uur* afspeeltijd.

Draagband
De Beoplay P2 heeft een leren
draagband

Laadtijd
2 uur

Spat- en stofbestendig
De drivers in de luidspreker zijn spaten stofbestendig, en alle knoppen
en naden tussen het aluminium en
polymeer zijn verzegeld, zodat er
geen water of stof kan binnendringen.

*bij afspelen op een gemiddeld geluidsniveau

Bang & Olufsen Signature Sound met spraakactivering en
telefoonluidspreker

Designer
Cecilie Manz

Eersteklas, duurzame materialen met bovenkant van geanodiseerd
aluminium
Tot 10 uur afspelen op één batterij

BASIS

ACCESSOIRES

Kleuren

Extra opties

Black

USB-C naar USB-A, 1,25 m
USB-C naar USB-C, 1,25 m

Sand Stone
Royal Blue

Kijk voor meer informatie en support op: BEOPLAY.COM/PRODUCT-SUPPORT

EIGENSCHAPPEN

IN DE DOOS
Beoplay P2 met leren draagband
USB-C kabel
Aan de slag-sticker

