
 

 

Philips
Caixa acústica wireless

com MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC e NFC
Porta USB para carregamento
30 W

BT7500B
Transmissão sonora excelente 

sem interrupções
Reproduza suas músicas via conexão wireless em qualidade de alta definição. Essa caixa acústica estéreo 

contém tweeters e woofers separados, radiadores de graves e um processador de som digital para 

garantir a melhor qualidade sonora. Ele permite que os usuários alternem músicas instantaneamente 

entre três dispositivos via multiemparelhamento Bluetooth.

Som impressionante
• Transmissão de músicas via Bluetooth® (aptX® e AAC) de alta fidelidade
• Impressionante com 2 x 15W RMS
• Processamento de som digital para um som real e sem distorções
• Os tweeters dedicados reproduzem um som detalhado de alta frequência
• Os radiadores passivos gêmeos reproduzem graves potentes

Simples de usar
• Troque de música entre 3 dispositivos com MULTIPAIR
• Entrada USB para carregar outros dispositivos
• Entrada de áudio para reprodução portátil de música

Versatilidade avançada
• Um toque c/ smartphones NFC para emparelhamento Bluetooth



 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.

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.

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.

Entrada USB integrada

Esta caixa acústica com uma entrada USB, 
permitindo que você carregue o dispositivo 
com praticidade. Basta conectá-lo com seu 
cabo USB à entrada da parte posterior da caixa 
acústica.

Entrada de áudio

A conectividade da Entrada de áudio permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos 
de mídia portáteis. E, além da vantagem de 
curtir suas músicas favoritas com qualidade de 
som superior, a Entrada de áudio é 
extremamente prática, afinal, você só precisa 
conectar o MP3 player ao sistema de áudio.
BT7500B/12

Destaques
Caixa acústica wireless
com MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC e NFC, Porta USB para carregamento, 30 W



Data de emissão  
2015-04-06

Versão: 1.0.5

12 NC: 8670 001 16864
EAN: 04 89518 56016 87

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Peso: 2,24 kg

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): 2 x 15W
• Sistema de áudio: Estéreo

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: woofer de 2 x 3,5 pol, 

tweeter de 2 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
• Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5V, 

2,1A)

Lig/Desl
• 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): 335 x 145 x 

180 mm
• Peso do produto: 2,2 kg
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 367 x 178 x 

211mm
•
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