
 

 

Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth® e NFC
À prova de salpicos
Microfone incorporado para 
chamadas
12 W, bateria recarregável
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caixe o altifalante onde desejar, na vertical ou na horizontal. Som a 360° significa que obtém 
pre um som amplo a toda a volta. À prova de salpicos, resistente e equipado com transmissão 

 música sem fios, este proporciona-lhe um som natural e quente onde quer que esteja.

Som inacreditável
• Dois diafragmas de altifalantes e dois radiadores passivos proporcionam um som envolvente
• Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
• Potência de saída total de 2 x 6 W RMS

Versatilidade avançada
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth
• Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Concebido para o movimento
• Design à prova de salpicos ideal para utilização no exterior (IPX4)
• Bateria de iões de lítio recarregável incorporada para reprodução em qualquer local



 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.

Diafragmas de altifalantes duplos

Diafragmas duplos de altifalantes de neodímio 
de 1,5" para som natural, nítido e equilibrado, 
enquanto radiadores duplos passivos opostos 
ampliam e reforçam os graves. Diafragmas de 
altifalantes de gama total frontais e posteriores 
criam um som uniforme a 360 graus, que 
proporciona a liberdade de desfrutar da 
mesma qualidade de som, independentemente 
do ponto para onde altifalante está voltado.

Processamento de Som Digital

A tecnologia avançada de processamento de 
som melhora a reprodução da sua música para 
que cada nota seja reproduzida com uma 
nitidez absoluta e cada pausa seja selada com 
um silêncio total. A tecnologia de 
processamento de som digital patenteada da 
Philips optimiza o desempenho dos altifalantes 
compactos, fornecendo-lhe um som claro, 
detalhado e potente sem qualquer distorção.

Design à prova de salpicos

O design resistente à água permite-lhe 
divertir-se em ambientes húmidos e chuvosos. 
Testado segundo os padrões exigentes da 
IPX4, está comprovado que os componentes 
internos estão protegidos contra a exposição 
aos elementos, permitindo o entretenimento 
musical dentro de casa na casa de banho e na 
cozinha, ou mesmo ao ar livre, 
independentemente das previsões 
meteorológicas.

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.

Microfone incorporado
Com o seu microfone incorporado, este 
altifalante também funciona como alta-voz para 
telefone. Quando é recebida uma chamada, a 
música é colocada em pausa e pode falar 
através do altifalante. Telefone para uma 
reunião de negócios ou ligue a um amigo de 
uma festa. Funciona na perfeição em qualquer 
situação.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda 
sua música de dispositivos portáteis e 
computadores. Basta ligar o seu dispositivo à 
porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho 
Philips. Com computadores, a ligação é 
normalmente estabelecida através da saída dos 
auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar 
da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A 
Philips assegura sempre o melhor som.
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Compatibilidade
• Funciona com: a maioria dos smartphones com 

Bluetooth, tablets, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com ecrã 

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: 3.ª geração ou posterior
• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 

e Bluetooth 2.1 ou superior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth da 

versão 2.1 ou superior

Design e acabamento
• Cor: Aqua

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 6 W
• Sistema de som: Estéreo
• Altifalantes: 2 x 1,5"
• Controlo do volume: rotativo

Altifalantes
• Diafragmas de altifalante: Sistema de magneto de 

neodímio

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
• Resistência à água: IPX4
• Microfone incorporado: para conferências com o 

altifalante

Potência
• Tipo de pilha: Iões de lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
• Fonte de alimentação: 5 V, 2 A (adaptador USB)

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador USB, Cabo USB 

para carregamento via PC, Manual de instalação 
rápida, Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 188 x 71 x 

70 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 282 x 105 x 

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