
 

 

Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®
Azul

BT51A
Prepare-se para dançar

Leve as suas músicas consigo com o altifalante Bluetooth que cabe no seu bolso. Este pequeno 
altifalante oferece-lhe seis horas de reprodução e um som nítido, mesmo no volume máximo. O 
alcance da ligação sem fios é de 10 m, o que lhe permite dançar por toda a divisão.

Pequeno altifalante. Som nítido com volume elevado.
• Altifalante de gama total de 1,5". Som nítido e cristalino
• Função antidelimitação. Aumente o volume sem distorção
• 5 horas de reprodução

Sempre pronto a partir
• Realmente pequeno. 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
• Realmente leve. Pesa apenas 90 g
• Alcance sem fios até 10 m

Fácil de emparelhar e de carregar.
• Bluetooth pronto para emparelhar ao ligar
• Carregamento por USB. Cabo micro USB incluído



 Pequeno altifalante. Som nítido.
Com um peso de apenas 90 g, quase não irá notar 
que transporta este pequeno altifalante. O diafragma 
de gama total de 1,5" garante um som nítido e 
cristalino mesmo quando aumenta o volume.

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

Conectividade Bluetooth
O emparelhamento com o seu dispositivo Bluetooth 
é simples. Basta ligar o altifalante e está pronto para 
emparelhar. O alcance sem fios é de até 10 metros.

Função anti-delimitação
A função antidelimitação permite-lhe reproduzir 
música a um volume mais alto mantendo a alta 
qualidade, mesmo quando a bateria está fraca. Aceita 
uma variedade de sinais de entrada, de 300 mV a 
1000 mV e mantém os seus altifalantes protegidos 
contra danos por distorção. Esta função integrada 
controla o sinal musical enquanto este passa pelo 
amplificador e mantém os picos dentro do alcance 
do amplificador, evitando a distorção de áudio 
causada pela delimitação, sem afetar a intensidade do 
som. A capacidade do altifalante portátil para 
reproduzir os picos musicais diminui conforme a 
carga da bateria desce, mas a função antidelimitação 
reduz os picos causados pela carga baixa, mantendo 
a música sem distorção.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: Manual de instalação rápida, 

Folheto de garantia mundial
• Cabo: Cabo de carregamento USB

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

inferior

Conetividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m

Design e acabamento
• Cor: Azul

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

Potência
• Tipo de pilha: polímeros de lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a bateria: 5 hr

Dimensões
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 8,1 x 9,5 x 

11,3 cm
• Dimensões do produto (LxPxA): 6,1 x 6,1 x 7,6
• Peso do produto: 0,135 kg
• Peso incl. embalagem: 0,18 kg
•
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