
 

 

Philips
Microfone e o receptor 
sem fios

AEA3000
Todos podem participar no A Voz de Portugal
Microfone sem fios liga-se ao seu iPad
Organize o seu próprio programa de caça-talentos com um microfone e um receptor 
sem fios da Philips. Com a aplicação "The Voice: On Stage" no seu iPad, pode cantar as 
músicas da moda fazer uma prova cega e até fazer batalhas com os seus amigos.

Cante como uma estrela
• Microfone Bluetooth® de alta sensibilidade para a melhor experiência ao cantar
• Movimente-se livremente com o microfone sem fios amovível
• Saída de áudio para sistema Hi-Fi para uma melhor experiência de som

Aplicação The Voice: On Stage
• Comece com alguns êxitos gratuitos e ganhe mais músicas enquanto joga
• Cante numa prova cega para descobrir quantos mentores o escolhem
• Desafie os seus amigos e família no modo de batalha
• Partilhe as suas gravações no Facebook, Twitter e via correio electrónico
• Biblioteca de música grande actualizada continuamente disponível para transferência

Nunca se divertiu tanto a cantar
• Cante dentro ritmo certo com a letra no ecrã
• Apanhe facilmente o tom com as vozes de apoio
• Acerte sempre nas notas com a Auto-Tune®



 Microfone de alta sensibilidade
Todos têm voz para cantar e todos querem 
cantar alto e bom som. Com o microfone 
Bluetooth® de alta sensibilidade da Philips, 
pode ter a certeza de que são captados todos 
os pequenos detalhes da sua actuação vocal. A 
sensibilidade e a gama dinâmica são 
importantes na selecção de um microfone para 
que a sua voz soe igualmente bem em baladas 
calmas ou em músicas de rock estridentes.

Microfone sem fios e amovível

Para impressionar os seus amigos e a sua 
família, a linguagem corporal tem de fazer parte 
do espectáculo. Quem gosta de estar preso 
por um microfone com fios? Com o microfone 
sem fios e amovível da Philips, tem a 
possibilidade de improvisar os seus próprios 
movimentos ou pode fazer poses que 
complementem a letra da música. Deixe-o no 
suporte para ter as duas mãos livres ou retire 
o microfone do suporte e integre-o na sua 
coreografia.

Grandes êxitos gratuitos
A aplicação The Voice: On Stage inclui grandes 
sucessos gratuitos para os iniciantes. Pode 
também transferir as músicas mais actuais da 
biblioteca, aumentando o seu número de 
músicas.

Prova cega

É um sonho tornado realidade para um fã do A 
Voz de Portugal -- agora pode participar numa 
prova cega e ser escolhido por um dos 
mentores. Com a aplicação The Voice: On 
Stage, a sua actuação vocal vale pontos e 
músicas gratuitas. É a sua vez de brilhar!

Modo de batalha

Divirta-se mais do que nunca a cantar com a 
família e os amigos! Mude para o modo de 
batalha e desafie-os para uma competição 
vocal. A aplicação The Voice: On Stage irá 
deliberar e pontuar os concorrentes em 
critérios como tom, ritmo, gama e qualidade 
de voz.

Partilha online
Os artistas gravam as suas demos em estúdios 
profissionais. Agora pode fazê-lo em sua casa 
visto que a The Voice: On Stage transforma o 
seu iPad numa mesa de mistura! Grave a sua 
música e publique as suas gravações de áudio 
online para que outros possam apreciar as suas 
actuações talentosas. É fornecida uma 
pontuação a cada música que canta e tem 
também a possibilidade de publicar as 
pontuações no Facebook, Twitter e via correio 
electrónico.

Biblioteca de música grande
A aplicação The Voice: On Stage inclui grandes 
sucessos gratuitos. Naturalmente, pode optar 

por expandir a sua biblioteca com compras 
efectuadas dentro da aplicação. Quer sejam os 
últimos êxitos do top de vendas, músicas dos 
anos 70 ou clássicos - há música para todos os 
gostos.

Letras no ecrã

Quer cantar em sincronia com a banda sem 
perder o ritmo? Isto está garantido visto que a 
aplicação The Voice: On Stage apresenta as 
letras de cada música no ecrã com um guia por 
alteração da cor. Siga as indicações para cantar 
com a cadência rítmica perfeita. É simples e 
divertido.

Vozes de apoio

Gosta da música, mas não a conhece muito 
bem. Não há problema, a aplicação The Voice: 
On Stage tem uma função de vozes de apoio 
para poder entrar facilmente na música. Cante 
com os profissionais até apanhar o ritmo. Pode 
até aumentar e diminuir o volume das vozes de 
apoio de acordo com as suas preferências.

Saída de áudio
O receptor Bluetooth® sem fios tem uma 
saída de áudio, assim pode ligá-lo ao seu 
sistema Hi-Fi através de um cabo de áudio 
estéreo de 3,5 mm, permitindo-lhe desfrutar 
de um som melhor do que o fornecido pelo 
seu iPad. (Cabo de áudio estéreo de 3,5 mm 
não incluído)
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Conectividade
• Versão Bluetooth: 2.1+EDR
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Gama Bluetooth: Até 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm): SIM, no receptor

Som, microfone
• Sensibilidade: -32 ±3 dB

Som, receptor
• Frequência de resposta: 100 Hz-16 kHz, ±3 dB
• Relação sinal/ruído: >85 dB
• Diafonia: >40 dB

Entrada e saída
• Microfone: Mono, Unidireccional

Aplicação para iPad
• Nome da aplicação: "The Voice: on Stage"
• Transferência gratuita
• Compatibilidade: o novo iPad, iPad 2, iPad

Características
• Cancelamento de eco
• Cancelamento de ruído

Alimentação
• Fonte de alimentação, microfone: 3 pilhas AAA 

(incluídas)

Acessórios
• Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia, Folheto de garantia 

mundial

Dimensões
• Dimensão, microfone: L160 x A318 x P160 mm
• Dimensão, receptor: L41,5 x A45,5 x P10,5 mm
• Peso, microfone: 0,3 kg
• Peso, receptor: 0,02 kg
•
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