Mini formaat, maxi geluid
Philips nieuwste Bluetooth-speaker FL3X
20 OKTOBER 2014, EINDHOVEN

SAMENVATTING

EINDHOVEN- Philips introduceert de super compacte Bluetooth-speaker FL3X voor muziek
onderweg. Deze speaker is ideaal voor gebruik in de buitenlucht. Zo kun je overal een feestje
bouwen. De draagbare minispeaker is klein van stuk, maar geeft een groot geluid. Ze kunnen
tegen een stootje en zijn klein genoeg zijn voor een broek- of jaszak. De zwart/wit FL3X heeft
een lange batterijduur en is voorzien van een handig draagkoord.

D e FL3X: uitklapbaar voor een nog groter geluid
De hippe FL3X Bluetooth-speaker in zakformaat kan tegen een stootje en is dus bij uitstek
geschikt om overal mee naar toe te nemen. Voor rijkere bastonen kun je het speakeroppervlak vergroten door de zijkanten naar buiten te trekken voor een betere audiobeleving.
Met de FL3X geniet je van je favoriete nummers waar je ook bent. En dankzij de anticlippingfunctie klinkt je muziek ook bij hoog volume storingsvrij.
De FL3X is via Bluetooth eenvoudig te verbinden met elke smartphone of tablet, maar dat kan
ook via de Audio-In-poort. En dankzij z’n flexibiliteit is de FL3X ook prima geschikt voor
binnen.
De oplaadbare FL3X – één van onze Groene Producten – werkt tot 12 uur op een volle batterij
en is dus altijd klaar om mee te nemen. Opladen is mogelijk via een vrije USB-poort. Daarmee
is de FL3X ook prima geschikt als laptopspeaker onderweg.
De Philips FL3X heeft een verkoopadviesprijs van € 39,99 en is reeds verkrijgbaar.
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About WOOX Innovations
From great sound quality, to advanced technology and sophisticated design, WOOX Innovations strives to improve
the entertainment experience. Headquartered in Hong Kong and with over 1,900 employees worldwide, we develop
and market products in sound, home entertainment and related accessories. WOOX Innovations is a Gibson
Brands company and a brand licensee of Royal Philips. For our latest news, go to www.woox.com/news/.
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