
 

 

Philips
vezeték nélküli 
hangsugárzó

MULTIPAIR technológiával
Bluetooth® aptX, AAC és NFC
USB port a töltéshez
30 W

BT7500B
Kiváló minőségű zene továbbítása, 

kompromisszumok nélkül
Zenelejátszás vezeték nélkül, Hi-Fi minőségben! Ez a sztereó hangsugárzó különálló magas- és 

mélyhangszórókkal, mélysugárzókkal és digitális hangprocesszorral rendelkezik a legjobb hangzás 

biztosítása érdekében. A Bluetooth Multipair funkcióval lehetővé teszi 3 készülék közötti azonnali 

zenecserét.

Meggyőző hang
• Hi-Fi minőségű Bluetooth® (aptX® és AAC) zenestreaming
• Lenyűgöző, 2x15 W RMS teljesítmény
• Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
• A speciális kialakítású magashangszórók részletgazdag magas frekvenciájú hangokat biztosítanak
• Passzív ikersugárzók biztosítják a kiterjesztett mélyhangzást

Egyszerű használat
• Azonnali zenecsere 3 készülék között a MULTIPAIR technológiával
• USB port külső készülékek töltéséhez
• Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Egyérintéses, NFC technológiát alkalmazó okostelefonok a Bluetooth párosításhoz



 NFC technológia

Párosítsa egyszerűen Bluetooth eszközeit az 
egyérintéses NFC (Near Field 
Communications) technológiával. A 
hangsugárzó bekapcsolásához, a Bluetooth 
párosításhoz és a zenestreaming 
megkezdéséhez érintse meg NFC technológiát 
alkalmazó okostelefonját vagy táblagépét az 
adott hangsugárzó NFC-területén.

Hi-Fi minőségű Bluetooth®

A fejlett technológia révén a Bluetooth® 
funkción keresztül streamelt hang új szintre 
emelkedik. A Standard Bluetooth® audio SBC 
kodeket alkalmaz, amelyet alapszintű 
hangátvitelre terveztek, ennek következtében 
a felhasználó nem mindig elégedett vele. A 

Philips hangsugárzó azonban Hi-Fi (aptX® és 
AAC) Bluetooth® vezeték nélküli technológiát 
mondhat magáénak - ezáltal gazdag, erőteljes 
és kristálytiszta hangzást nyújt. A Philips most 
olyan hangminőséget nyújt, amilyet Ön mindig 
is elvárt, hiszen a legújabb Android™ 
okostelefonokkal, táblagépekkel és egyéb 
készülékekkel is kompatibilis a rendszer. 
Vezeték nélküli zenehallgatás minden eddiginél 
jobb minőségben.

Digitális hangfeldolgozás

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még 
élvezetesebbé a zenehallgatást, így 
kristálytisztán szólal meg minden egyes hang, a 
szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A 
Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás 
technológiája optimalizálja a kompakt 
hangsugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, 
részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás 
nélkül.

Beépített USB port

A hangsugárzón USB csatlakozó található, 
amelyről kényelmesen töltheti készülékét. 
Egyszerűen csatlakoztassa készülékét USB 
kábellel a hangsugárzó hátsó részéhez.

Audiobemenet

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás 
lehetővé teszi a hordozható médialejátszók 
audiobemeneti tartalmának közvetlen 
lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által 
biztosított kiváló minőségben élvezheti 
kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen 
kényelmessé teszi mindezt azáltal, hogy 
mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a 
hangrendszerhez csatlakoztatnia.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Tömeg: 2,24 kg

Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, 

Retina kijelzős iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
• a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy 

korábbi verzió
• Támogatott AAC-s zenelejátszás
• Támogatott Bluetooth aptX: áramlás

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 15 W
• Hangrendszer: Sztereó

Hangszórók
• Hangszórók: 2 db 3,5"-es közép/mély hangszóró, 2 

db 3/4"-es magashangszóró

Csatlakoztathatóság
• NFC: Érintéssel párosítható Bluetooth; Android 

4.0 és újabb, illetve Windows Phone 8 és újabb 
verziójú készülékekkel használható

• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• USB port: mobilkészülék feltöltéséhez (5 V, 2,1A)

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Nemzetközi garancialevél, 

Gyors telepítési útmutató, AC/DC adapter

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 335 x 145 x 

180 mm
• Termék tömege: 2,2 kg
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 367 x 

178 x 211 mm
•
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