
 

 

Philips
alto-falante wireless 
portátil

Bluetooth® e NFC
À prova de respingos
Microfone embutido para 
chamadas
12 W, bateria recarregável
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loque a caixa acústica da forma que preferir, na vertical ou horizontal. O som a 360° indica que você 

 som potente em qualquer lugar e sempre que quiser. À prova de respingos, flexível e com 

nsmissão de música sem fio: o que proporciona som aconchegante e natural onde quer que você vá.

Um som surpreendente
• Dois drivers de alto-falante e radiadores passivos proporcionam som envolvente
• Processamento de som digital para um som real e sem distorções
• Potência de saída total de 2 x 6 W RMS

Versatilidade avançada
• Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
• Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth
• Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz
• Entrada de áudio para simples reprodução portátil de música

Projetado para ganhar o mundo
• Design à prova de respingos ideal para uso externo (IPX4)
• Bateria integrada recarregável de íon e lítio para ouvir músicas em qualquer lugar



 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.

Driver do alto-falante duplos

Os drivers de alto-falante em neodímio duplos 
de 1.5” proporcionam som cristalino, 
simétrico e natural, enquanto os radiadores 
passivos duplos aumentam e intensificam os 
graves. A linha completa dos drivers do alto-
falante dianteiros e traseiros proporcionam 
som em 360 graus, oferecendo a liberdade 
para aproveitar a mesma qualidade de som 
para onde quer que a caixa acústica esteja 
direcionada.

Processamento de som digital

A tecnologia avançada de processamento de 
som aprimora a reprodução de suas músicas 
para que cada nota reflita com precisão 
cristalina e cada pausa seja vedada com silêncio 
total. A tecnologia de Processamento de som 
digital patente da Philips otimiza o desempenho 
de caixas acústicas compactas, reproduzindo 
um som nítido, detalhado e potente sem 
distorções.

Design à prova de respingos

Com o design à prova d’ água é possível 
aproveitar o som em ambientes úmidos e 
chuvosos. Testado de acordo com os padrões 
rigorosos do IPX4, os componentes internos 
são comprovadamente protegidos contra a 
exposição a esses elementos e, com isso, é 
possível aproveitar a música em ambientes 
fechados como o banheiro, a cozinha ou até 
mesmo em ambientes externos, 
independentemente das condições climáticas.

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.

Microfone embutido
Com seu microfone integrado, essa caixa 
acústica também funciona como viva-voz. 
Quando você receber uma chamada, a música 
para e você pode falar pelo viva-voz. Faça uma 
conferência de negócios Ou, ligue para um 
amigo durante uma festa. De qualquer maneira, 
ele funciona muito bem.

Entrada de áudio (3,5 mm)

Conecte dispositivos portáteis ou 
computadores ao rádio da Philips e ouça todas 
as suas músicas preferidas. Basta fazer a 
conexão do dispositivo pela entrada de áudio 
(AUDIO-IN) de 3,5 mm do aparelho da Philips. 
Quanto a computadores, a conexão é 
estabelecida na saída do headset. Com ambos 
os aparelhos conectados, você pode curtir 
toda a sua coleção de músicas em um conjunto 
de caixas acústicas superiores. A Philips 
simplesmente oferece o que há de melhor em 
termos de som.
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Compatibilidade
• Opera com: a maioria dos Bluetooth, tablets, 

dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com display de 

retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, 
iPad Mini

• 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
• outros dispositivos de música: com Bluetooth 

versão 2.1 ou posterior

Design e acabamento
• Cor: Aqua

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 6 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Alto-falantes: 2 x 1,5”
• Controle de volume: giratório

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: Sistema de ímã de 

neodímio

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 (3,5 mm)

Conforto
• À prova d'água: IPX4
• Microfone embutido: para conferência via caixa 

acústica

Lig/Desl
• Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)
• Tempo de operação com bateria: 8 h
• Fonte de alimentação: 5 V, 2 A (adaptador USB)

Acessórios
• Acessórios inclusos: Adaptador USB, Cabo USB 

para carregamento no PC, Guia de instalação 
rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial

Dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): 188 x 71 x 

70 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 282 x 105 x 

108 mm
• Peso do produto: 0,49 kg
• Peso, incluindo embalagem: 0,79 kg
•
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