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Przewód
Beoplay A1
Skrócona instrukcja obsługi
Przewód USB-C do USB-A

Zielony 
mech

Naturalny

25 słów
Dzięki dźwiękowi True360 
kompaktowe urządzenie A1 zaskakuje 
możliwościami. Przenośny głośnik 
z możliwością działania do 24 godzin* 
powstał z myślą o słuchaniu muzyki 
i rozmowach poza domem.

10 słów
Przenośny, solidny, True360, więcej 
dźwięków i basów, piękne wzornictwo, 
wytrzymały akumulator

50 słów
Beoplay A1 to przenośny, odporny 
na wodę i kurz głośnik Bluetooth 
z wbudowanym mikrofonem.  
Dzięki dyspersji o zasięgu 360° 
wnosi w Twoje życie całe bogactwo 
niskich dźwięków. Możesz go 
wszędzie brać ze sobą, a dzięki 
akumulatorowi działającemu do 
24 godzin* możesz się nim cieszyć 
przez cały dzień. 

100 słów
Beoplay A1 to przenośny, odporny 
na wodę i kurz głośnik Bluetooth 
z wbudowanym mikrofonem. Dzięki 
unikalnej możliwości rejestracji 
dźwięków z otoczenia w obrębie 
360° wnosi do Twojego życia 
prawdziwe bogactwo dźwięków 
i tonów niskich. Beoplay A1 stworzony 
został dla miłośników doskonałych 
dźwięków i wyszukanego wzornictwa. 
Jest tak mały, że mieści się w dłoni. 
Z uwagi na kształt łatwo go 
wsuniesz do kieszeni lub wrzucisz 
do torby, toteż zawsze możesz go 
mieć przy sobie. Akumulator 
wystarcza na 24 godziny 
odtwarzania, więc Beoplay A1 wciąż 
gra, gdy konkurencja już milczy.

Preferowane ujęcia przedstawiające Beoplay A1

Beoplay A1

PODSTAWOWE DANE 
TECHNICZNE

Wymiary wys.x gł.
4,8 x 13,3 cm

Masa
0,6 kg

DANE TECHNICZNE

Wzmacniacze mocy
2 x 30 W klasa D dla głośników 
niskonotowego i wysokotonowego
2 x 140 W mocy szczytowej

Głośniki
1 x wysokotonowy 3/4” 
1 x 3,5 pełnozakresowy

Efektywny zakres częstotliwości
60–24 000 Hz

Zużycie energii
Typowo: 15 W Tryb oczekiwania: 
0,5 W

Akumulator 
Maks. 24 godziny* pracy

Czas ładowania
2,5 godziny, ładowanie 5 V - 3 A

ŁĄCZNOŚĆ

Łączność bezprzewodowa
Bluetooth 4.2 ADK 4.0

Połączenia
1 x 3,5 typu mini-jack
1 x USB-C do ładowania (maks. 3 A) 
i zestaw głośnomówiący

Elementy sterujące na 
urządzeniu
• Połącz / Rozłącz / Wycisz
• Zwiększ głośność
• Zmniejsz głośność
• POŁĄCZ
• Wł./Wył.
• Bluetooth

PRZYDATNE INFORMACJE

Unikalne umiejscowienie 
mikrofonu
Kształt dolnej krawędzi urządzenia 
Beoplay A1 ma duże znaczenie dla 
mikrofonu. Dzięki ramce mikrofon 
cechuje jednolity poziom czułości na 
mowę w obrębie 360° wokół głośnika. 
Oznacza to, że Twój rozmówca 
będzie mógł lepiej rozpoznawać 
głosy, bez względu na to, gdzie 
znajdujesz się względem mikrofonu.

Przycisk Połącz
Przycisk Połącz może służyć do 
aktywacji ostatnio odtwarzanej 
muzyki w trakcie uruchamiania 
urządzenia

Projektant
Cecilie Manz

*gdy głośnik Beoplay A1 jest całkowicie naładowany, a dźwięk jest odtwarzany 
z umiarkowaną głośnością

 Przenośny głośnik Bluetooth do słuchania muzyki i rozmów telefonicznych. 
Waży zaledwie 600 g.

 Więcej dźwięku. Więcej basów. Moc szczytowa 2 x 140 W. 

 Odtwarza na okrągło. Do 24 godzin przy normalnym poziomie 
głośności 

 Aluminiowa kopułka Odporność na kurz i wilgoć

 Podłącz dwa głośniki Beoplay A1, a uzyskasz bezprzewodowe stereo

Przewód USB-C do USB-A


