
 

 

Philips
alto-falante wireless 
portátil

Bluetooth®
Bateria recarregável
2 W

BT50WX
Som explosivo que cabe no pulso

Curta a vida com músicas transmitidas via conexão sem fio em uma caixa acústica compacta, 
redonda e fácil de carregar. As cores brilhantes ajudam a definir seu estilo, e uma bateria 
recarregável integrada mantém a música tocando a qualquer hora e em qualquer lugar.

Som impressionante
• Desempenho de áudio avançado com um design compacto
• Função anticorte para músicas altas sem distorções

Simples de usar
• Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
• Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Próprias para transporte
• Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá



 Transmissão de músicas wireless

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de 
energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a 
iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, 
como smartphones, tablets ou até mesmo 
notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com 
facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de 
vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Função anticorte

A função anticorte permite reproduzir músicas em 
volume mais alto e as mantém em alta qualidade, 
mesmo quando a bateria está fraca. Ela aceita uma 
faixa de sinais de entrada de 300 mV a 1.000 mV e 
mantém suas caixas acústicas protegidas contra 
danos causados por distorção. Essa função integrada 
monitora o sinal musical ao passar pelo amplificador 
e mantém os picos na faixa do amplificador, evitando 
a distorção de áudio causada pelo corte sem afetar a 
intensidade do som. A capacidade de uma caixa 
acústica de reproduzir picos musicais é reduzida 
junto com a bateria, porém a função anticorte reduz 
os picos causados pela bateria fraca, mantendo a 
música sem distorção.

Entrada de áudio

Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase 
todos os dispositivos eletrônicos
BT50WX/78

Destaques
• Peso, incluindo embalagem: 0,2 kg
•

Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com 

display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus

• iPod touch: 3ª geração ou posterior
• Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou posterior
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
• outro dispositivo com Bluetooth

Design e acabamento
• Cor: Branco

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Carregamento via USB

Som
• Potência de saída (RMS): 2 W
• Sistema de áudio: Mono

Caixas acústicas
• Drivers dos alto-falantes: 1 x 1,5"

Lig/Desl
• Tempo de operação com bateria: 6 h
• Tipo da bateria: polímero de lítio (integrado)

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento 

no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de 
instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): 6,1 X 6,1 x 

7,6cm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 8,1 x 9,5 x 

14cm
• Peso do produto: 0,09 kg
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