
 

 

Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth
Branco

BT150W
Festa na piscina. Festa no 

chuveiro. A festa é sua.
Em qualquer altura e em qualquer lugar. Este altifalante Bluetooth à prova de água fornece graves 

potentes num formato muito pequeno e proporciona-lhe um som surpreendentemente amplo. 

Obtém oito horas de tempo de reprodução e entrada de áudio. Da piscina ao chuveiro, escolha o local 

para a sua festa.

Aumente o volume, na piscina ou no chuveiro.
• À prova de água até 1 m para um máximo de 30 minutos. Classificação IPX7
• Altifalante de gama total de 1,5". Um radiador de graves passivo
• Função anti-delimitação. Aumente o volume sem distorção
• 8 horas de reprodução. Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído

Música ou chamadas
• Microfone incorporado. Atenda as suas chamadas através do altifalante
• Entrada de áudio. Ligue a praticamente qualquer fonte
• Alcance sem fios até 10 m

Leve a música consigo para qualquer lugar.
• Pendure-o no seu saco, ou na sua bicicleta. 9,5 x 9,5 x 3,8 cm
• Alça de transporte amovível em tecido de malha fina
• Botões no altifalante para reprodução e volume/saltar faixas
• Luzes LED em volta da grelha do altifalante. Azul/cores aleatórias



 À prova de água e pronto a utilizar
Na piscina, no lago, no chuveiro. Este altifalante à 
prova de água com classificação IPX7 flutua e pode 
resistir ao mergulho em profundidades de até 1 m 
para um máximo de 30 minutos.

8 horas de reprodução. Carregamento 
por USB.
Com uma carga completa, a bateria proporciona-lhe 
8 horas de reprodução. O carregamento cerca de 
3 horas e é fácil de efetuar através do cabo micro 
USB, já incluído.

Controle a sua música
Controle a música com os botões na parte lateral do 
altifalante. Pressione uma vez para reproduzir e 
pressione duas vezes os botões de aumentar/
diminuir o volume para saltar faixas. A grelha do 
altifalante tem luzes LED que se iluminam 
continuamente a azul, ou ficam intermitentes a cores 
aleatórias.

Som nítido. Graves potentes.
O altifalante de gama total de 1,5" proporciona um 
som nítido e cristalino mesmo quando reproduz um 
som muito alto. Um radiador de graves passivo 
aumenta os graves proporcionando-lhe mais 
potência nos baixos.

Microfone incorporado
Ligue o altifalante e está imediatamente pronto para 
emparelhar com o seu dispositivo Bluetooth. O 
alcance sem fios é de 10 m e o microfone 
incorporado permite-lhe atender chamadas em 
altifalante. Quando recebe uma chamada, a música é 
automaticamente colocada em pausa.

Entrada auxiliar para fácil ligação
Pretende ligar a uma fonte de áudio externa como 
um prato para discos ou leitor MP3? A entrada de 
áudio na parte traseira do altifalante permite-lhe ligar 
a praticamente qualquer dispositivo eletrónico.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, 

Folheto de garantia mundial, correia de transporte
• Cabo: Cabo de carregamento USB

Som
• Potência de saída (RMS): 4 W
• Sistema de som: Mono

Potência
• Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a bateria: até 10 hr

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Versão Bluetooth: 4,2

Compatibilidade
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: até iOS 10.2, Bluetooth 4.2 ou 

inferior

Funcionalidades
• Tipo de visor: Visor LED (multicor)
• Resistência à água: IPX7

Design e acabamento
• Cor: Branco

Dimensões
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 11,5 x 5 x 

15 cm
• Peso do produto: 0,21 kg
• Peso incl. embalagem: 0,3 kg
• Dimensões do produto (LxPxA): 9,5 x 9,5 x 

3,95 cm
•

Especificações
altifalante portátil sem fios
Bluetooth Branco
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