
 

 

„Philips“
Belaidis garsiakalbis

su „MULTIPAIR“
„Bluetooth® aptX“, AAC ir NFC
Įkrovimui skirtas USB prievadas
30 W

BT7500B
Bekompromisis aukščiausios kokybės 

garso transliavimas
Mėgaukitės „Hi-Fi“ muzika belaidžiu būdu! Šis stereofoninis garsiakalbis turi atskirus 
aukštųjų ir žemųjų dažnių garsiakalbius, bosų spinduolį ir skaitmeninį garso procesorių. 
Naudodami „Bluetooth Multipair“ funkciją perjungsite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių.

Įspūdingas garsas
• „Bluetooth®“ (aptX® ir AAC) aukštos kokybės belaidis srautinis muzikos perdavimas
• Įspūdingas garsas su 2 x 15 W RMS
• Skaitmeninis garso apdorojimas perteikia natūralią, be iškraipymų muziką
• Specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai atkuria aukšto dažnio garsą
• Du pasyvieji skleistuvai užtikrina sodrius žemuosius dažnius

Paprasta naudotis
• Perjunkite muziką akimirksniu tarp 3 įrenginių su MULTIPAIR
• USB prievadas – įkraukite kitus įrenginius
• Garso įvestis – atkurkite iš nešiojamųjų muzikos įrenginių

Modernus universalumas
• Valdymas vienu palietimu naudojant NFC su išmaniaisiais telefonais, skirtas susieti „Bluetooth“ 

ryšiu



 NFC technologija

Paprastai susiekite „Bluetooth“ įrenginius vienu 
palietimu, naudodami NFC (artimo lauko ryšio angl. 
„Near Field Communications“) technologiją. Tiesiog 
spustelėkite išmanųjį telefoną arba planšetinį 
kompiuterį su NFC funkcija NFC srityje, kad 
įjungtumėte garsiakalbį, paleistumėte „Bluetooth“ 
siejimą ir pradėtumėte srautiniu perdavimu leisti 
muziką.

Aukštos kokybės „Bluetooth®“

Naudojant pažangias technologijas, garso 
transliavimas per „Bluetooth®“ pasiekia kitą lygį. 
Įprastas „Bluetooth®“ garsas naudoja SBC kodeką, 
skirtą perduoti garsą, todėl klausytojai kartais lieka 
nusivylę ir nepatenkinti. „Philips“ garsiakalbis 
sukurtas naudojant pažangią belaidę „Bluetooth®“ 
(aptX® ir AAC) technologiją, kuri leis mėgautis 
sodriu, galingu ir aiškiu garsu. Suderinamas su 
naujausiais „Android™“ ir „Apple iOS“ išmaniaisiais 
telefonais, planšetėmis ir kitais įrenginiais, „Philips“ 
užtikrina garso kokybę, kurios tikitės. Belaidėmis 
technologijomis transliuojama muzika dar niekada 
taip puikiai neskambėjo.

Skaitmeninis garso apdorojimas

Moderni garso apdorojimo technologija pagerina 
jūsų muzikos atkūrimą taip, kad kiekviena nata 
skamba aiškiai ir tiksliai, o kiekvienas pauzė 
perteikiama netrikdoma tyla. Išskirtinė „Philips“ 
skaitmeninė garso apdorojimo technologija 
optimizuoja kompaktiškų garsiakalbių dėžių 
charakteristikas, perteikdama yra skaidrų, detalų ir 
galingą garsą be jokių iškraipymų.

Integruotas USB prievadas

Šiame garsiakalbyje yra USB lizdas, per kurį galite 
patogiai įkrauti įrenginį. Tiesiog prijunkite įrenginį 
USB laidu prie garsiakalbio nugarėlėje esančio lizdo.

Garso įvestis

Garso įvesties jungtis leidžia tiesiogiai atkurti muziką 
iš nešiojamųjų medijos grotuvų. Be to, kad galite 
mėgautis ypatinga mėgstamos muzikos kokybe savo 
garso sistemoje, garso įvestį naudoti labai patogu, nes 
visa, ko jums reikia, – prijungti nešiojamąjį MP3 
grotuvą prie garso sistemos.
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Specifikacijos
Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Svoris: 2,24 kg

Suderinamumas
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad 

mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S, „iPhone 5“, „iPhone” 5C, „iPhone” 5S
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kiti „Bluetooth“ įrenginiai
• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
• Palaiko AAC muzikos atkūrimą
• „Bluetooth aptX“ palaikymas: perdavimas

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 15 W
• Garso sistema: Stereo

Garsiakalbiai
• Garsiakalbiai: 2 x 3,5 col. žemųjų dažnių 

garsiakalbiai, 2 x 3/4 col. aukštųjų dažnių 
garsiakalbiai

Prijungimo galimybė
• NFC: Palietimu susiejamas „Bluetooth“ veikia su 

„Android 4.0“ ar naujesne versija, „Windows 
phone 8“ ar naujesne versija

• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)

Patogumas
• USB jungtis: įkrauti mobilųjį įrenginį (5 V, 2,1 A)

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz

Priedai
• Pridedami priedai: Tarptautinės garantijos lapas, 

Trumpa instrukcija, AC-DC adapteris

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 335 x 145 x 

180 mm
• Gaminio svoris: 2,2 kg
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 367 x 178 x 211 

mm
•
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