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BT2110
Som que se adapta a sua casa

Obcecado pelo som
Transmita música de alta qualidade via Bluetooth® com aptX, melhorado pelo emparelhamento sem 

esforço de um só toque via NFC, sintonizador digital FM, USB Directo e entrada de áudio - tudo nesta 

torre de música da Philips. Também inclui um subwoofer integrado para graves mais fortes.

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Enriqueça a sua experiência sonora
• Sistema 2.1 com subwoofer incorporado
• Controlo de Som Digital
• Potência de saída máxima RMS de 80 W

Fácil de utilizar
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth

Design que se mistura com a decoração interior
• Design único em torre para se adaptar ao seu estilo de vida



 Transmissão de música sem fios

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios ao iPod/
iPhone/iPad ou a outros dispositivos 
Bluetooth, como smartphones, tablets ou 
computadores portáteis. Assim, pode 
desfrutar facilmente da sua música favorita e de 
som de vídeos ou de jogos através deste 
altifalante via ligação sem fios.

Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 

com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

USB Directo para reprodução fácil de 
música em MP3

Graças à total compatibilidade para 
transferência de ficheiros, pode facilmente 
desfrutar da comodidade e diversão de aceder 
a mais música digital através da ranhuras USB 
Direct.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 

áudio dos seus leitores multimédia portáteis. 
Além da vantagem de desfrutar da sua música 
favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a 
entrada de áudio é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.

Controlo de Som Digital
O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese 
de utilizar os controlos predefinidos - 
equilibrado, límpido, potente, envolvente e 
vivo - para optimizar as gamas de frequência 
para os diferentes estilos musicais. Cada modo 
utiliza tecnologia de equalização gráfica para 
ajustar automaticamente o equilíbrio do som e 
melhorar as frequências de som mais 
importantes no estilo musical escolhido. 
Assim, com o Controlo de Som Digital é mais 
fácil aproveitar ao máximo a sua música, 
ajustando com precisão o equilíbrio de som de 
acordo com o tipo de música que está a 
reproduzir.
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Som
• Melhoramento do som: controlo de som digital
• Potência máxima de saída (RMS): 80W

Altifalantes
• Diafragmas de altifalante: 2 woofers de 2,5"
• Diafragmas do subwoofer: Subwoofer de 5"

Reprodução de áudio
• Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso 

rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/
seguinte, repetir, aleatório, parar

• Formatos compatíveis: MP3
• Bluetooth

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Antena: Antena flexível fixa FM
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática

Conectividade
• USB: Anfitrião USB

• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Perfis Bluetooth: A2DP, apt-X
• Bluetooth

Funcionalidades
• Alarmes: Despertador com Rádio, Alarme USB
• Relógio: No ecrã principal, temporizador
• Tipo de visor: Visor LED

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Manual do utilizador
• Telecomando: Telecomando de 21 teclas

Dimensões
• Largura da unidade principal: 160 mm
• Altura da unidade principal: 209 mm
• Profundidade da unidade principal: 850 mm
• Peso bruto: 12,25 kg
• Peso líquido: 10,4 kg

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•
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