
 

 

Philips
Bezdrôtový reproduktor

s MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC a NFC
USB port na nabíjanie
30 W

BT7500B
Streamovanie špičkového 

zvuku bez kompromisov
Doprajte si bezdrôtové prehrávanie hudby v hi-fi kvalite! Tento stereofónny reproduktor vám ponúka 

samostatné výškové a hĺbkové reproduktory, basový vyžarovač a digitálny procesor zvuku na 

dosiahnutie tej najvyššej kvality zvuku. Bluetooth Multipair zas umožňuje používateľom okamžite 

prepínať medzi prehrávaním hudby z troch zariadení.

Impozantný zvuk
• Prenos hudby s vernou reprodukciou zvuku cez rozhranie Bluetooth® (aptX® a AAC)
• Pôsobivý výkon s 2 x 15 W RMS
• Digitálne spracovanie zvuku pre verné podanie hudby bez skreslenia
• Vstavané výškové reproduktory ponúkajú detailný zvuk vo vysokých frekvenciách
• Dva pasívne radiče ponúkajú bohaté, zvýraznené basy

Jednoduché používanie
• Okamžite prepínajte hudbu medzi tromi zariadeniami vďaka funkcii MULTIPAIR
• Port USB na nabíjanie iných zariadení
• Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Rozšírená všestrannosť
• Jednodotykové párovanie cez Bluetooth pre smartfóny s technológiou NFC



 Technológia NFC

Zariadenia Bluetooth môžete párovať jediným 
dotykom vďaka technológii (NFC – Near Field 
Communication). Stačí priložiť smartfón alebo 
tablet s funkciou NFC na oblasť NFC 
reproduktora, čím sa zapne reproduktor 
a spustí sa párovanie Bluetooth a prenos 
hudby.

Dokonale verný Hi-Fi zvuk cez 
Bluetooth®

Prenos hudby cez Bluetooth® dosiahol vďaka 
tejto pokrokovej technológii novú úroveň. 
Štandardný zvuk cez Bluetooth® používa 
kodek SBC, ktorý je určený na základný prenos 
zvuku, a preto sú z neho poslucháči často 
sklamaní. Reproduktor Philips je však vybavený 
bezdrôtovou technológiou Bluetooth® 

(aptX® a AAC) s vernou reprodukciou, vďaka 
čomu produkuje bohatý, plný a krištáľovo čistý 
zvuk. Keďže táto technológia je kompatibilná 
s najnovšími smartfónmi a tabletmi Android™ 
a Apple iOS, Philips vám konečne prináša 
kvalitu zvuku, akú očakávate. Bezdrôtovo 
prenášaná hudba doposiaľ nikdy neznela tak 
dobre.

Digitálne spracovanie zvuku

Pokročilá technológia spracovania zvuku 
vylepšuje reprodukciu vašej hudby, takže každá 
nota zaznie s krištáľovo čistou presnosťou a 
každá pauza predstavuje okamih úplného ticha. 
Patentovaná technológia spracovania zvuku od 
spoločnosti Philips optimalizuje výkon 
kompaktných reproduktorov a vytvára zvuk, 
ktorý je jasný, detailný a výkonný bez 
akéhokoľvek skreslenia.

Vstavaný port USB

Súčasťou tohto reproduktora je aj port USB, 
ktorý vám umožňuje pohodlne nabíjať svoje 
zariadenie. Stačí pripojiť vaše zariadenie 
pomocou kábla USB do konektora na zadnej 
strane reproduktora.

Zvukový vstup

Pripojenie pomocou zvukového vstupu 
umožňuje priame prehrávanie súborov z 
prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že 
vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v 
špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, 
prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu 
aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí 
jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k 
zvukovému systému.
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Hlavné prvky
Bezdrôtový reproduktor
s MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC a NFC, USB port na nabíjanie, 30 W
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

33,5 x 18 x 14,5 cm
• Hmotnosť: 2,24 kg

Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s 

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

iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth: áno
• funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo 

starším
• Podporuje prehrávanie hudobných súborov AAC: 

áno
• Podpora pripojenia Bluetooth aptX: prúdový 

prenos

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 15 W
• Zvukový systém: Stereofónny

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3,5" basový 

reproduktor, 2 x 3/4" výškový reproduktor

Pripojiteľnosť
• NFC: Bluetooth na párovanie ťuknutím; funguje so 

systémom Android 4.0 alebo novším a systémom 
Windows phone 8 alebo novším

• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Vybavenie a vlastnosti
• Port USB: na nabíjanie mobilného zariadenia (5 V, 

2,1 A)

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Záručný list s celosvetovo 

platnou zárukou, Rýchla inštalačná príručka, 
Adaptér AC/DC

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 335 x 145" mm
• Hmotnosť výrobku: 2,2 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 367 x 178 x 211 mm
•
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Technické údaje
Bezdrôtový reproduktor
s MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC a NFC, USB port na nabíjanie, 30 W
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