
 

 

Philips
Bezdrátový reproduktor

s funkcí MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
Port USB pro nabíjení
30 W

BT7500B
Streamování špičkového 

zvuku bez kompromisů
Přehrávejte si hudbu bezdrátově v kvalitě Hi-Fi! Tento stereofonní reproduktor je vybaven 

samostatnými výškovými a basovými reproduktory, basovými ozvučnicemi a digitálním zvukovým 

procesorem pro nejlepší zvuk. Umožňuje uživatelům hudbu okamžitě přepínat mezi 3 zařízeními 

pomocí funkce Bluetooth Multipair.

Působivý zvuk
• Prvotřídní kvalita streamování hudby Bluetooth® (aptX® a AAC)
• Působivý díky výkonu 2x 15 W RMS
• Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
• Výškové reproduktory nabízejí detailní vysokofrekvenční zvuk
• Dva pasivní reproduktory poskytují bohaté rozšířené basy

Jednoduché používání
• S funkcí MULTIPAIR okamžitě vyměňte hudbu mezi 3 zařízeními
• Port USB pro nabíjení dalších zařízení
• Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Pokročile univerzální
• Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování 

Bluetooth



 Technologie NFC

Pomocí technologie NFC (Near Field 
Communications) spárujete zařízení Bluetooth 
jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý 
telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC 
reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor 
zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte 
streamování hudby.

Prvotřídní kvalita Bluetooth®

Pokročilá technologie posouvá streamování zvuku 
přes připojení Bluetooth® na vyšší úroveň. 
Standardní zvuk Bluetooth® využívá kodek SBC 
vytvořený pro základní přenos zvuku, což 
posluchačům často přináší zklamání a nespokojenost. 
Avšak reproduktor Philips je vyzbrojen bezdrátovou 
technologií (aptX® a AAC) Bluetooth® prvotřídní 
kvality: poskytne vám bohatý, výkonný a křišťálově 
čistý zvuk. Je kompatibilní s nejnovějšími chytrými 
telefony se systémy Android™ a Apple iOS, tablety 
a dalšími zařízeními. Společnost Philips přináší kvalitu 
zvuku, kterou očekáváte. Bezdrátová hudba ještě 
nikdy nezněla tak dobře.

Digitální zpracování zvuku

Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje 
reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý 
a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. 
Patentovaná technologie digitálního zpracování 
zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný 
zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

Vestavěný port USB

Tento reproduktor se dodává s portem USB, který 
vám umožní pohodlně nabíjet zařízení. Stačí připojit 
zařízení kabelem USB k zadní straně reproduktoru.

Audio-in

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé 
přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů 
médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou 
oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku 
audiosystému, je také připojení přes vstup audio 
mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit 
přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
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Specifikace
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 33,5 x 18 x 14,5 cm
• Hmotnost: 2,24 kg

Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad 

s displejem Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 
Ano

• pracuje s funkcí: Bluetooth 4.0 nebo nižší
• Podpora přehrávání hudby AAC: Ano
• Podpora Bluetooth aptX: datový tok

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 15 W
• Zvukový systém: Stereo

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 2x 3,5" basový reproduktor, 

2x 3/4" výškový reproduktor

Možnosti připojení
• NFC: Párování Bluetooth klepnutím; funguje se 

systémem Android 4.0 nebo novějším a systémem 
Windows phone 8 nebo novějším

• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Pohodlí
• Port USB: pro nabíjení mobilního zařízení (5 V, 

1 A)

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Mezinárodní záruční list, 

Stručný návod k instalaci, Napájecí adaptér AC–
DC

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 335 x 145 x 180 mm
• Hmotnost výrobku: 2,2 kg
• Rozměry balení (Š x H x V): 367 x 178 x 211 mm
•
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