
 

 

Philips
Trådlös högtalare

med MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC och NFC
USB-port för laddning
30 W

BT7500B
Strömma förstklassigt ljud 

utan att kompromissa
Spela upp musik i Hi-Fi-kvalitet trådlöst! Den här stereohögtalaren har separata tweeter- 
och wooferhögtalare, baselement och digital ljudbearbetning för bästa ljud. Du kan också 
växla musikuppspelningen mellan tre enheter via Bluetooth Multipair.

Imponerande ljud
• Bluetooth® (aptX® och AAC) med musikströmning i hifi-kvalitet
• Imponerande med 2 x 15 W RMS
• Digital ljudbearbetning för levande ljud utan störningar
• Särskilda tweeter-högtalare ger detaljerat högfrekvent ljud
• Dubbla passiva högtalarelement ger fyllig utökad bas

Enkel användning
• Byt musik direkt mellan 3 enheter med MULTIPAIR
• USB-port för uppladdning av andra enheter
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Avancerad mångsidighet
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning



 NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig 
NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du 
behöver bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för 
en högtalare för att sätta på högtalaren, starta 
Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.

Bluetooth® med hifi-kvalitet

Den avancerade tekniken tar ljudet som strömmas 
via Bluetooth® till nästa nivå. För Bluetooth®-
standardljud används SBC-codec som tagits fram för 
enkel ljudöverföring och därför kan göra lyssnaren 
besviken och missnöjd. Philips-högtalaren är 
däremot utrustad med trådlös Bluetooth®-teknik 
(aptX® och AAC) med hifi-kvalitet, vilket ger dig ett 
rikt, kraftfullt och kristallklart ljud. Philips levererar 
nu ljudkvaliteten du har kommit att vänta dig, 
kompatibelt med de senaste Android™- och Apple 
iOS-smarttelefonerna och -surfplattorna såväl som 
andra enheter. Trådlös musik har aldrig låtit så här 
bra.

Digital ljudbearbetning

Avancerad ljudbearbetningsteknik förbättrar 
musikens ljudåtergivning så att varje ton ljuder med 
kristallklar precision, och varje paus blir en klockren 
tystnad. Med Philips digitala ljudbearbetningsteknik 
optimeras kompakta högtalarlådors prestanda så att 
du får ljud som är skarpt, detaljrikt och kraftfullt utan 
störningar.

Inbyggd USB-port

Den här högtalaren har en USB-port som gör att du 
bekvämt kan ladda din enhet. Anslut enkelt enheten 
med USB-kabel till högtalarens baksida.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta 
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående 
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket 
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din 
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
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Specifikationer
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 33,5 x 18 x 14,5 cm
• Vikt: 2,24 kg

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

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

iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• annan enhet med Bluetooth-funktioner
• fungerar med: Bluetooth 4.0 eller lägre
• Stöd för AAC-musikuppspelning
• Stöder Bluetooth aptX: streamande

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 15 W
• Ljudsystem: Stereo

Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 3,5-tums woofer, 2 x 3/4-

tums tweeter

Anslutningar
• NFC: Bluetooth med tryck-och-para-ihop-

funktion; fungerar med Android 4.0 eller senare 
och Windows-telefon 8 eller senare

• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)

Bekvämlighet
• USB-port: för att ladda mobil enhet (5 V, 2,1 A)

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela 

världen, Snabbinstallationsguide, Nätadapter

Mått
• Produktmått (B x D x H): 335 x 145 x 180 mm
• Produktvikt: 2,2 kg
• Förpackningens mått (B x D x H): 

367 x 178 x 211 mm
•
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Funktioner
Trådlös högtalare
med MULTIPAIR Bluetooth® aptX, AAC och NFC, USB-port för laddning, 30 W
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