
 

 

Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®
Baterie reîncărcabilă
2W

BT50B
Sunet puternic într-un dispozitiv 

care îţi încape în palmă
Bucură-te de viaţă cu muzică transmisă wireless de la o boxă compactă, rotundă şi uşor 
de transportat. Culorile puternice te ajută să-ţi alegi boxa care se potriveşte stilului tău, 
iar bateria reîncărcabilă încorporată îţi permite să asculţi muzică oriunde şi oricând.

Sunet impresionant
• Performanţă audio avansată cu un design compact
• Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Utilizare simplă
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Creată pentru transport
• Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde



 Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless 
pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. 
Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la 
iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, 
precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. 
Astfel vă puteţi bucura cu ușurinţă de muzica și 
sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Funcţie anti-distorsiuni

Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica 
mai tare și îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă 
nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de 
semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV și 
protejează boxele împotriva deteriorărilor 
provocate de distorsiune. Această funcţie 
încorporată monitorizează semnalul muzical care 
trece prin amplificator și menţine tonurile înalte în 
intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe 
portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată 
cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce 
tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, 
pentru o muzică fără distorsiuni.

Intrare audio

Intrare audio pentru conectare ușoară la aproape 
orice dispozitiv electronic
BT50B/00

Repere
• Sistem audio: Mono
Compatibilitate
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad mini, iPad cu 

afișaj Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• funcţionează cu: Bluetooth 4.0 sau versiuni 
anterioare

• alte dispozitive cu Bluetooth activat

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Intrare audio (3,5 mm)
• Încărcare USB

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2W

Difuzoare
• Driver boxă: 1 x 1,5"

Alimentare
• Durată de funcţionare cu baterii: 6 oră
• Tip baterie: litiu polimer (încorporată)

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, 

Certificat de garanţie internaţională, Ghid de 
instalare rapidă

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 8,1 x 9,5 x 14 

cm
• Greutate produs: 0,09 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,2 kg
•
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