
 

 

Philips
Безжична тонколона

с MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC и NFC
USB порт за зареждане
30 W

BT7500B
Поточно извличане на първокласен 

звук без компромиси
Възпроизвеждайте музиката си безжично с hi-fi качество! Този стерео високоговорител 

разполага с отделни високочестотни говорители и уфъри, басови радиатори и цифров звуков 

процесор за най-добър звук. Той позволява на потребителите да сменят музиката на момента 

между 3 устройства чрез Bluetooth Multipair.

Впечатляващ звук
• Висококачествено поточно предаване на музика с Bluetooth® (aptX® и AAC)
• Впечатляващи с 2 x 15 W RMS
• Цифрова обработка на звука за реалистична музика без изкривявания
• Отделни високочестотни говорители осигуряват детайлен високочестотен звук
• Двойните пасивни радиатори дават богати разширени баси

Използване с лекота
• Обменяйте музика незабавно между 3 устройства с MULTIPAIR
• USB порт за зареждане на други устройства
• Аудио вход за възпроизвеждане на музика от портативни устройства

Авангардна универсалност
• Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC



 Технология NFC

Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно 
докосване - чрез технологията NFC (Near 
Field Communications). Просто докоснете 
смартфона или таблета с NFC възможности 
до NFC зоната на тонколоната и 
тонколоната ще се включи, ще се извърши 
Bluetooth сдвояване и ще се стартира 
поточното възпроизвеждане на музика.

Висококачествена Bluetooth® връзка

С усъвършенствана технология излъчваният 
поточно чрез Bluetooth® звук се извежда на 
следващото ниво. Стандартният Bluetooth® 
звук използва SBC кодек, създаден за 
основен пренос на звук, който понякога не 
удовлетворява слушателите. Тонколоната 
Philips обаче е оборудвана с 
висококачествена безжична технология 

Bluetooth® (aptX® и AAC) – предоставяща 
богат, мощен и кристално ясен звук. 
Съвместима с най-новите смартфони, 
таблети и други устройства с Android™ и 
Apple iOS, сега чрез тази технология Philips 
предоставя качеството на звука, което сте 
свикнали да очаквате. Безжичната музика 
никога не е звучала толкова добре.

Цифрова обработка на звука

Авангардната технология за обработка на 
звука подобрява възпроизвеждането на 
вашата музика, така че всяка нота звучи с 
кристална чистота и прецизност, а всяка 
пауза е пропита с абсолютна тишина. 
Фирмената технология на Philips за 
обработка на звука оптимизира 
показателите на компактните тонколони и 
дава чист звук с всички тембри, мощен и без 
никакви изкривявания.

Вграден USB порт

Тази тонколона има USB порт, който ви 
позволява удобно да зареждате 
устройството си. Просто свържете 
устройството с неговия USB кабел към гърба 
на тонколоната.

Аудио вход

Аудио входът позволява директно 
възпроизвеждане на аудио съдържание от 
портативни мултимедийни плейъри. Освен 
удоволствието да слушате любимата си 
музика с превъзходно качество на звука от 
аудио системата, Аудио входът е и 
изключително удобен, защото всичко, 
което трябва да направите, е да включите 
портативния си MP3 плейър в аудио 
системата.
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

33,5 x 18 x 14,5 см
• Тегло: 2,24 кг

Съвместимост
• iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad, iPad mini, iPad с 

Retina дисплей
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• друго Bluetooth устройство
• работа с: Bluetooth 4.0 или по-стара версия
• Поддръжка на възпроизвеждане на AAC музика
• Поддръжка на Bluetooth aptX: поточно 
предаване

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 15W
• Звукова система: Стерео

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3,5" уфър, 

2 x 3/4" високочестотен говорител

Възможности за свързване
• NFC: Bluetooth с докосване за сдвояване; 
работи с Android 4.0 или по-висока версия и 
Windows phone 8 или по-висока версия

• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Аудио вход (3,5 мм)

Комфорт
• USB порт: за зареждане на мобилно устройство 

(5 V; 2,1 A)

Захранване
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Листовка с гаранция за 
цял свят, Ръководство за бърз старт, AC-DC 
адаптер

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 335 x 145 x 

180 мм
• Тегло на изделието: 2,2 кг
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 367 x 178 x 

211 мм
•
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