
 

 

Philips
Trådløs høyttaler

med MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC og NFC
USB-port for lading
30 W

BT7500B
Streame førsteklasses lyd 

uten kompromisser
Spill av musikken din trådløst med Hi-Fi-kvalitet. Denne stereohøyttaleren har separate 
diskanthøyttalere og woofere, basselementer og digital lydprosessor for at du skal få best mulig 
lyd. Den gjør det mulig å bytte musikk umiddelbart mellom tre enheter via Bluetooth Multipair.

Imponerende lyd
• Musikkstreaming med Hi-fi-Bluetooth® (aptX® og AAC)
• Imponerer med 2 x 15 W RMS
• Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
• Dedikerte diskanthøyttalere sørger for detaljert høyfrekvenslyd
• Doble passive elementer gir fyldig utvidet bass

Enkel å bruke
• Bytt musikk umiddelbart mellom tre enheter med MULTIPAIR
• USB-port for lading av andre enheter
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Avansert allsidighet
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring



 NFC-teknologi

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch 
NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare 
berør NFC-området på en høyttaler med 
smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå 
på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å 
streame musikk.

Hi-fi-Bluetooth®

Med avansert teknologi blir lyd som er streamet via 
Bluetooth®, tatt til et nytt nivå. Standard 
Bluetooth®-lyd bruker SBC-kodeken som er bygd 
for grunnleggende lydoverføring, noe som noen 
ganger gjør lytterne skuffet og misfornøyde. 
Høyttaleren fra Philips er imidlertid utstyrt med 
trådløs Hi-Fi-Bluetooth®-teknologi (aptX® og 
AAC) – noe som gir deg fyldig, kraftig og krystallklar 
lyd. Philips, som nå er kompatible med de nyeste 
Android™- og Apple iOS-smarttelefonene, 
nettbrettene og andre enheter, gir deg nå den 
lydkvaliteten du forventer. Trådløs musikk har aldri 
vært bedre.

Digital lydbehandling

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer 
gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer 
med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i 
urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien 
fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte 
høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, 
detaljert og kraftig uten forvrenging.

Innebygd USB-port

Denne høyttaleren leveres med en USB-port, og den 
gjør at du enkelt kan lade enheten. Det er bare å 
koble til enheten med USB-kabelen på baksiden av 
høyttaleren.

Lyd inn

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
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Spesifikasjoner
Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 33,5 x 18 x 14,5 cm
• Vekt: 2,24 kg

Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med 

Retina-display
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• annen Bluetooth-aktivert enhet
• fungerer med: Bluetooth 4.0 eller tidligere
• Støtter AAC-musikkavspilling
• Støtter Bluetooth aptX: streaming

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 15 W
• Lydsystem: Stereo

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 3,5" woofer, 2 x 3/4" 

diskanthøyttaler

Tilkoblingsmuligheter
• NFC: Trykk for å pare Bluetooth, fungerer med 

Android 4.0 eller nyere og en Windows 8-telefon 
eller nyere

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet
• USB-port: til å lade mobile enheter (5 V, 2,1 A)

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Verdensomfattende garantihefte, 

Hurtiginstallasjonsguide, AC/DC-adapter

Mål
• Produktmål (BxDxH): 335 x 145 x 180 mm
• Produktvekt: 2,2 kg
• Mål, emballasje (B x D x H): 367 x 178 x 211 mm
•
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