
 

 

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth® aptX en NFC
USB-aansluiting voor opladen
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
10 W, oplaadbare batterij

BT5580B
Geluid van topkwaliteit 

in elke ruimte
Ingebouwde ondersteuning voor hoogwaardige aptX- en AAC-streaming via Bluetooth®, met 

eenvoudige NFC-koppeling. De geoptimaliseerde tweeters en driver zorgen voor een evenwichtig 

geluid dat u overal mee naartoe kunt nemen dankzij de geïntegreerde handgreep en ingebouwde 

batterij.

Verrassend rijk geluid
• Bluetooth® (aptX® en AAC) voor muziek streamen in HiFi-kwaliteit
• Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

Geniet van uw favoriete muziek
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat

Geavanceerde veelzijdigheid
• Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
• Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
• USB-poort om elk mobiel apparaat op te laden



 NFC-technologie

Koppel Bluetooth-apparaten gemakkelijk met één 
druk op de knop dankzij NFC-technologie (Near 
Field Communications). Tik op een NFC-
smartphone of -tablet op het NFC-gebied van een 
luidspreker om de luidspreker in te schakelen, het 
koppelen via Bluetooth te starten en te beginnen 
met het streamen van muziek.

Draadloos muziek streamen

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, die 
zowel robuust als energiezuinig is. De technologie 
maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk 
met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-
apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs 
laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar 
uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

Bluetooth® voor HiFi-kwaliteit

De geavanceerde technologie tilt geluid dat wordt 
gestreamd via Bluetooth® naar een hoger niveau. 

Standaard maakt Bluetooth®-audio gebruik van de 
SBC-codec, die is ontworpen voor eenvoudige 
audiotransmissie. Dit tot teleurstelling en 
ontevredenheid van veel luisteraars. De luidspreker 
van Philips is echter uitgerust met de draadloze 
Bluetooth®-technologie (aptX® en AAC) voor HiFi-
kwaliteit voor een rijk, krachtig en kraakhelder 
geluid. De luidspreker is compatibel met de nieuwste 
Android™-smartphones, -tablets en andere 
apparaten en levert de audiokwaliteit die u 
tegenwoordig mag verwachten. Draadloze muziek 
klonk nog nooit zo goed.

Ingebouwde oplaadbare batterij

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. 
De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten 
van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van 
netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. 
Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van 
draagbaarheid.

Ingebouwde microfoon
Ingebouwde microfoon voor 
luidsprekertelefoonfunctie

Audio-ingang

Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op 
vrijwel elk elektronisch apparaat
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Specificaties
Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met 

Retina-scherm
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• ander Bluetooth-compatibel apparaat
• werken met: Bluetooth 4.0 of lager
• Ondersteunt AAC-muziek
• Ondersteunt Bluetooth-aptX-: streaming

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 10W
• Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 1 woofer van 3 inch, 1 tweeter 

van 3/4 inch

Connectiviteit
• NFC: Koppelen via Bluetooth met één tik; werkt 

met Android 4.0 of hoger en Windows Phone 8 of 
hoger

• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)

Gemak
• Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de 

luidspreker
• USB-poort: Om mobiel apparaat (5 V, 1 A) op te 

laden

Vermogen
• Batterijtype: Lithium-ion (x 2)
• Gebruikstijd van accu: 8 u
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Wereldwijde 

garantiekaart, Snelle installatiehandleiding, AC/DC-
adapter

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 210 x 55 x 201 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 298 x 88 x 235 

mm
• Gewicht van het product: 1,232 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 1,924 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

20 x 21 x 5,5 cm
• Gewicht: 1,375 kg
•
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Kenmerken
Draadloze luidspreker
Bluetooth® aptX en NFC USB-aansluiting voor opladen, Ingebouwde microfoon voor oproepen, 10 W, 
oplaadbare batterij

http://www.philips.com

