
 

 

Philips
Głośnik bezprzewodowy

z funkcją MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Port USB do ładowania
30 W

BT7500B
Przesyłanie strumieniowe doskonałego 

dźwięku bez utraty jakości
Odtwarzaj muzykę bezprzewodowo w jakości Hi-Fi! Ten głośnik stereofoniczny jest wyposażony w 

oddzielne przetworniki nisko- i wysokotonowe, membrany basowe i cyfrowy procesor dźwięku, co 

zapewnia najlepsze brzmienie. Umożliwia on natychmiastowe przełączanie między 3 urządzeniami 

dzięki funkcji Bluetooth Multipair.

Dźwięk robiący wrażenie
• Przesyłanie strumieniowe muzyki wysokiej jakości przez Bluetooth® (standard aptX® i AAC)
• Imponująca moc — 2 x 15 W RMS
• Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP) zapewnia naturalny dźwięk bez zniekształceń
• Dedykowane przetworniki wysokotonowe zapewniają szczegółowy dźwięk o wysokiej 

częstotliwości
• Dwie membrany pasywne zapewniają bogatsze brzmienie basów

Prosta obsługa
• Natychmiastowe przełączanie muzyki między 3 urządzeniami dzięki funkcji MULTIPAIR
• Port USB do ładowania innych urządzeń
• Wejście audio umożliwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Zaawansowana wszechstronność
• Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC



 Technologia NFC

Z łatwością paruj smartfony z technologią 
Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki 
technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. 
Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z 
technologią NFC specjalnie wydzielonego 
obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć 
parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć 
strumieniowe przesyłanie muzyki.

Najwyższej jakości dźwięk przez 
Bluetooth®

Dzięki zaawansowanej technologii przesyłanie 
strumieniowe dźwięku przez Bluetooth® 
osiągnęło nowy poziom. Standardowo dźwięk 
przesyłany przez Bluetooth® korzysta z 
kodeka SBC obsługującego podstawową 

transmisję audio, która jednak czasami 
rozczarowuje użytkowników. Tymczasem 
głośnik marki Philips jest wyposażony w 
wyjątkową, bezprzewodową technologię 
Bluetooth® (aptX® i AAC) zapewniającą 
bogaty, mocny i krystalicznie czysty dźwięk. 
Firma Philips gwarantuje zgodność swoich 
urządzeń z najnowszymi smartfonami, 
tabletami oraz innymi urządzeniami z 
systemami Android™ i Apple iOS, a 
jednocześnie zapewnia taką jakość dźwięku, 
jakiej oczekujesz. Muzyka przesyłana 
bezprzewodowo jeszcze nigdy nie brzmiała tak 
dobrze.

Cyfrowe przetwarzanie dźwięku (DSP)

Zaawansowana technologia przetwarzania 
dźwięku poprawia reprodukcję dźwięku tak, że 
każda nuta brzmi z krystalicznie czystą 
dokładnością, a każda pauza jest jak niczym 
niezakłócona cisza. Opracowana przez firmę 
Philips technologia cyfrowego przetwarzania 
dźwięku (DSP) optymalizuje wydajność 
niewielkich głośników, zapewniając czysty, 
bogaty i mocny dźwięk bez zniekształceń.

Wbudowany port USB

Głośnik ma port USB umożliwiający wygodne 
ładowanie urządzeń. Wystarczy podłączyć 
urządzenie z tyłu głośnika za pomocą 
przewodu USB.

Wejście audio

Wejście audio umożliwia bezpośrednie 
odtwarzanie zawartości audio z przenośnych 
odtwarzaczy multimedialnych. Słuchanie 
muzyki w doskonałej jakości zapewnionej 
przez zestaw audio to zaledwie jedna z jego 
zalet. Wejście audio jest niezwykle wygodne 
— wystarczy podłączyć przenośny odtwarzacz 
MP3 do zestawu audio.
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Waga: 2,24 kg

Zgodność
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z 

wyświetlaczem Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• Tablety i smartfony z systemem Android: z 

systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

• inne urządzenie Bluetooth
• współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej
• Obsługa odtwarzania muzyki w formacie AAC
• Obsługa technologii Bluetooth i kodeka aptX: 

strumieniowanie

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W
• System dźwięku: Stereo

Głośniki
• Przetworniki głośn.: 2 niskotonowe 3,5", 2 

wysokotonowe 3/4"

Połączenia
• NFC: Funkcja parowania Bluetooth za 

dotknięciem; działa z systemem Android 4.0 lub 
nowszym oraz Windows Phone 8 lub nowszym

• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia
• Port USB: do ładowania urządzenia przenośnego 

(5 V, 2,1 A)

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały 
świat), Instrukcja szybkiej instalacji, Zasilacz 
sieciowy stabilizowany

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

335 x 145 x 180 mm
• Waga produktu: 2,2 kg
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

367 x 178 x 211 mm
•
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