
 

 

Philips
Altifalante sem fios

com MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC e NFC
Porta USB para carregamento
30 W

BT7500B
Transmissão de som de alta 

qualidade sem cedências
Reproduza a sua música sem fios com qualidade Hi-Fi! Este altifalante estéreo dispõe de tweeters e 

woofers, distribuidores de graves e processador de som digital para o melhor som. Permite que os 

utilizadores troquem música instantaneamente entre 3 dispositivos através do multi-emparelhamento 

Bluetooth.

Som impressionante
• Transmissão de música em alta fidelidade via Bluetooth® (aptX® e AAC)
• Impressionante com 2 x 15 W RMS
• Processamento de som digital para uma música realista e sem distorções
• Os tweeters dedicados oferecem som detalhado em alta frequência
• Distribuidores passivos duplos para graves ricos

Utilização simples
• Alterne facilmente entre a reprodução de música de 3 dispositivos com MULTIPAIR
• Porta USB para carregar outros dispositivos
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Versatilidade avançada
• One-Touch com smartphones com NFC para emparelhamento Bluetooth



 Tecnologia NFC

Emparelhe dispositivos Bluetooth facilmente 
com a tecnologia NFC (Near Field 
Communication - comunicação por 
aproximação) de um só toque. Basta tocar 
com o smartphone ou o tablet com NFC na 
área NFC de um altifalante para o ligar, iniciar 
o emparelhamento Bluetooth e iniciar a 
transmissão de música.

Alta-fidelidade via Bluetooth®

Com uma tecnologia avançada, o som 
transmitido através do Bluetooth® é elevado 
para o próximo nível. O áudio Bluetooth® 
normal utiliza um codec SBC que foi concebido 
para transmissão básica de áudio, deixando os 
ouvintes por vezes decepcionados e 
insatisfeitos. No entanto, o altifalante da Philips 

está equipado com tecnologia sem fios de alta 
fidelidade Bluetooth® (aptX® e AAC) - 
proporcionando-lhe um som rico, potente e 
cristalino. Compatível com smartphones, 
tablets e outros dispositivos Android™ e 
Apple iOS mais recentes, a Philips fornece 
agora a qualidade de áudio a que está 
habituado. A música sem fios nunca soou tão 
bem.

Processamento de Som Digital

A tecnologia avançada de processamento de 
som melhora a reprodução da sua música para 
que cada nota seja reproduzida com uma 
nitidez absoluta e cada pausa seja selada com 
um silêncio total. A tecnologia de 
processamento de som digital patenteada da 
Philips optimiza o desempenho dos altifalantes 
compactos, fornecendo-lhe um som claro, 
detalhado e potente sem qualquer distorção.

Porta USB integrada

Este altifalante é fornecido com uma porta 
USB, que lhe permite carregar o seu 
dispositivo comodamente. Basta ligar o seu 
dispositivo com o cabo USB à parte posterior 
do altifalante.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio dos seus leitores multimédia portáteis. 
Além da vantagem de desfrutar da sua música 
favorita na qualidade de som superior 
proporcionada pelo sistema de áudio, a 
entrada de áudio é também bastante prática, já 
que apenas necessita de ligar o seu leitor de 
MP3 portátil ao sistema de áudio.
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Destaques
Altifalante sem fios
com MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC e NFC, Porta USB para carregamento, 30 W
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Peso: 2,24 kg

Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com 

ecrã Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou superior
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
• Suporta reprodução de música ACC
• Suporte de Bluetooth aptX: streaming

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 15W
• Sistema de som: Estéreo

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 2 woofers de 3,5", 2 tweeters de 

3/4"

Conectividade
• NFC: Bluetooth com emparelhamento por toque; 

funciona com Android 4.0 ou superior e Windows 
Phone 8 ou superior

• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades
• Porta USB: para carregar dispositivo móvel (5 V, 

2,1 A)

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Acessórios
• Acessórios incluídos: Folheto de garantia mundial, 

Guia de instalação rápida, Adaptador CA-CC

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 335 x 145 x 

180 mm
• Peso do produto: 2,2 kg
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 367 x 178 x 

211 mm
•
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