
 

 

Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth® aptX e NFC
Porta USB para carregamento
Microfone incorporado para 
chamadas
10 W

BT5500B
Som de qualidade para desfrutar 

em todas as divisões
Deleite-se com música transmitida sem fios utilizando Bluetooth® aptX e AAC avançado, com 

emparelhamento fácil via NFC. Tweeters e diafragma optimizados para fornecer um som equilibrado 

e suave que pode ser desfrutado em qualquer local graças a uma pega integrada e à alimentação a 

bateria.

Som surpreendentemente rico
• Transmissão de música em alta fidelidade via Bluetooth® (aptX® e AAC)
• Potência de saída total de 10 W RMS

Desfrute da sua música preferida
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os dispositivos electrónicos

Versatilidade avançada
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
• Microfone incorporado para conversas em alta-voz
• Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel



 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.

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.

Alta-fidelidade via Bluetooth®

Com uma tecnologia avançada, o som transmitido 
através do Bluetooth® é elevado para o próximo 
nível. O áudio Bluetooth® normal utiliza um codec 
SBC que foi concebido para transmissão básica de 
áudio, deixando os ouvintes por vezes 
decepcionados e insatisfeitos. No entanto, o 
altifalante da Philips está equipado com tecnologia 
sem fios de alta fidelidade Bluetooth® (aptX® e 
AAC) - proporcionando-lhe um som rico, potente e 
cristalino. Compatível com smartphones, tablets e 
outros dispositivos Android™ e Apple iOS mais 
recentes, a Philips fornece agora a qualidade de áudio 
a que está habituado. A música sem fios nunca soou 
tão bem.

Microfone incorporado
Microfone incorporado para conversas em alta-voz

Entrada de áudio

Entrada de áudio para fácil ligação a quase todos os 
dispositivos electrónicos
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Especificações
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou superior
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
• Suporta reprodução de música ACC
• Suporte de Bluetooth aptX: streaming

Som
• Potência de saída (RMS): 10 W
• Sistema de som: Mono

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 1 woofer de 3", 1 tweeter de 3/

4"

Conectividade
• NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; 

funciona com Android 4.0 ou superior e Windows 
Phone 8 ou superior

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

Funcionalidades
• Microfone incorporado: para conferências com o 

altifalante
• Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5 V, 

1 A)

Alimentação
• Tipo de bateria: AA x 4
• Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Acessórios
• Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, 

Guia de instalação rápida, Adaptador CA-CC

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 55 x 

201 mm
• Peso do produto: 1,128 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 298 x 88 x 

235 mm
• Peso incl. embalagem: 1,82 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

20 x 21 x 5,5 cm
• Peso: 1,275 kg
•
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