
 

 

Philips
Caixa acústica wireless

Bluetooth® aptX e NFC
Porta USB para carregamento
Microfone embutido para 
chamadas
10W, bateria recarregável

BT5580W
Qualidade sonora agradável 

em qualquer ambiente
Suporte aptX e AAC integrado para transmissão de música wireless Bluetooth® de alta qualidade, 
com emparelhamento NFC simples. Os tweeters e drivers avançados criam um som equilibrado 
que pode ser reproduzido em qualquer lugar graças ao apoio e à bateria integrados.

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

Curta suas músicas favoritas
• Transmissão de músicas wireless via Bluetooth
• Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase todos os dispositivos eletrônicos

Versatilidade avançada
• Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
• Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
• Microfone integrado para conversas telefônicas viva voz
• Porta USB para carregar qualquer dispositivo móvel



 Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente com a 
tecnologia NFC (Near Field Communications, 
Comunicações de campo próximo) de um toque. 
Toque o smartphone ou tablet habilitado para NFC 
na área de NFC de uma caixa acústica para ligar a 
caixa, comece o emparelhamento via Bluetooth e 
inicie a transferência de músicas.

Transmissão de músicas wireless

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

Alta fidelidade Bluetooth®

Com tecnologia avançada, o som transmitido via 
Bluetooth® é levado a um patamar superior. O 

áudio padrão Bluetooth® usa um codec SBC criado 
para transmissão básica de áudio, deixando, muitas 
vezes, os usuários desapontados e insatisfeitos. A 
caixa de som Philips, entretanto, possui tecnologia 
wireless Bluetooth® (aptX® e AAC) de alta 
fidelidade – oferecendo sons ricos, potentes e 
cristalinos. Compatível com as versões mais 
recentes de smartphones, tablets e outros 
dispositivos Android™ e Apple iOS, a Philips agora 
oferece a qualidade de som que você esperava. A 
música wireless nunca soou tão bem.

Bateria recarregável integrada

Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em 
qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada 
permite que você aproveite sua música sem precisar 
de cabos de energia que enroscam nem de tomadas 
elétricas. Curta músicas de alta qualidade com a 
liberdade de mobilidade agora.

Microfone embutido
Microfone integrado para conversas telefônicas viva 
voz

Entrada de áudio

Entrada de áudio para uma fácil conexão com quase 
todos os dispositivos eletrônicos
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Especificações
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com 

display de retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

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

Bluetooth 2.1 ou posterior
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior
• Compatível com reprodução de músicas AAC
• Compatível com Bluetooth aptX: transmissão

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

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: woofer de 1 x 3 pol, 

tweeter de 1 x 3/4 pol

Conectividade
• NFC: Bluetooth para emparelhamento com um 

toque; funciona com Android 4.0 ou posterior e 
Windows phone 8 ou posterior

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

Conforto
• Microfone embutido: para conferência via caixa 

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

1A)

Lig/Desl
• Tipo da bateria: Íon de lítio (x2)
• Tempo de operação com bateria: 8 h
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Acessórios
• Acessórios inclusos: Folheto de garantia mundial, 

Guia de instalação rápida, Adaptador AC-DC

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

201 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 298 x 88 x 

235mm
• Peso do produto: 1,232 kg
• Peso, incluindo embalagem: 1,924 kg
•
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