
Sharp lancerer trådløs science fiction-højttaler med Bluetooth
Futuristisk design og innovativ lydteknologi får Sharps nye Bluetooth-højttaler GX-BT7 både til at se ud og lyde som om, den kommer fra
fremtiden. Højttalerens NFC-tags gør det enklere end nogensinde at streame musik fra tablet computere og smartphones.

Sharps GX-BT7 højttaler bringer Bluetooth-streaming op på næste niveau. For at streame sin musik berører man NFC-tag’en på højttaleren med sin
smartphone eller tablet computer. Derefter kan man afspille lyden. NFC-tag’en kan placeres op til 10 meter fra højttaleren, f.eks. ved sofaen eller
lænestolen, hvilket gør aflytningen både bekvem og ukompliceret. 

– Vi har udviklet GX-BT7 til dig, der bruger telefonen eller tablet computeren til at kigge på YouTube, lytte til musik, indspille online eller se mange afsnit af
dine favoritserier og vil være sikker på at få en rigtig god lydkvalitet. Med vores NFC-tags er det utrolig let at koble sig til højttaleren, siger Per-Martin
Öhman, produktchef på Sharp Electronics (Nordic) AB.  

GX-BT7 er optimeret til Android-telefoner og benytter Androids Open Accessory Protocol. Det gør, at højttaleren opdager, at telefonen er en medieafspiller og
ikke blot en hukommelsesenhed. Således kan man udnytte tablet computerens eller telefonens digitale PCM-signal med høj lydkvalitet, og behøver ikke at
nøjes med komprimerede lydformater som MP3 og WMA.

GX-BT7 understøtter også alle iPhone-, iPad- og iPod-modeller via Apples iAP-protokol. Overførslen sker trådløst eller med USB-ledning.  

Smart ingeniørkunst og ultramoderne design
GX-BT7 har en buet dobbelcylinderform med en 8 cm basenhed i hver ende. Når der tændes for højttaleren, åbner den automatisk med en swoosh-lyd, som
kunne være hentet fra en science fiction-film. Samtidig vinkles de to basenheder med henblik på bedst mulig lydkvalitet. Det futuristiske design forstærkes
af et blåt LED-lys, som blinker i takt til musikken. 

I overensstemmelse med Sharps hensyn til miljøet trækker GX-BT7 kun 0,4 watt i stand by-tilstand.

GX-BT findes også uden USB og med rødt LED-lys under navnet GX-BT3. Begge modeller findes i butikkerne i dag.
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Om Sharp Audio
Sharp er klar over, at forbrugerne vil have trådløs kontrol over deres musik, uanset hvor de befinder sig. This is why Sharp udvikler stilrene og sammenkoblede lydprodukter, som
leverer den højeste lydkvalitet i et kompakt design. For yderligere oplysninger besøg www.sharp.dk.   


