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Maak uw speakers Bluetooth. 

• Multipoint Bluetooth®. Koppel smartphone en tablet 
tegelijkertijd  

• Handige eendrukskoppelingsknop  
• Werkt met pc-speakers, thuisstereosystemen en AV-

ontvangers  
• Compromisloze Logitech-audio  
• Betrouwbaar gezichtsveld van 15 meter

Maak uw speakers Bluetooth. De Logitech Bluetooth® Audio Adapter 
biedt u alles wat u nodig heeft om uw favoriete speakers om te toveren 
tot een draadloos geluidssysteem voor uw smartphone en tablet. 
Dankzij de Multipoint Bluetooth®-verbinding kunt u twee apparaten 
tegelijk koppelen en audio streamen van een van beide naar speakers 
met eigen voeding en standaard analoge RCA- of 3,5mm-aansluitingen. 
Eenvoudige koppeling van uw apparaten met een druk op de knop 
en dankzij supersnel, automatisch opnieuw koppelen kunt u uw 
audio probleemloos streamen. Stream en bedien uw muziek met een 
betrouwbaar gezichtsveld tot op 15 meter afstand. En u hoeft nooit 
compromissen te sluiten wat betreft geluid omdat de Bluetooth®-
speakeradapter is afgestemd in de state-of-the-art laboratoria van 
Logitech om hoogwaardige akoestiek te leveren voor al uw muziek, 
fi lms en games.
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Pakketspecifi caties Pakketinhoud
• Bluetooth® Audio Adapter
• Draad voor RCA naar 3,5 mm
• Stroomdraad
• Handleiding
• 2 jaar fabrieksgarantie en volledige 

productondersteuning

Systeemvereisten
• Compatibel met: Pc-speakers, 

thuisstereosystemen en AV-
ontvangers met RCA- of 3,5 mm-
ingangen Bluetooth®-apparaten: 
smartphones en tablets
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Onderdeelnummer EU 980-000912 n.v.t.

Barcode 5099206051805 (EAN-13) 50992060518012 (SCC-14)

Onderdeelnummer 
ES-PTG 980-001000 n.v.t.

Barcode 5099206053977 (EAN-13) 50992060539710 (SCC-14)

Onderdeelnummer 
Verenigd Koninkrijk 980-000913 n.v.t.

Barcode 5099206051812 (EAN-13) 50992060518111 (SCC-14)

Gewicht 175 gr 1400 gr

Lengte 11,00 cm 22,30 cm

Breedte 5,20 cm 12,30 cm

Hoogte/diepte 15,00 cm 17,40 cm

Volume 0,858 dm3 0,0048 m3

1 primaire verpakking 1 n.v.t.

1 tussenverpakking 0 n.v.t.

1 hoofdverpakking 4 1

1 pallet EURO 1408 352

1 container 20 ft 25168 6292

1 container 40 ft 51844 12961

1 container 40 ft HQ 59820 14955

Primaire verpakking  Hoofdverpakking


