
 

 

Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®
Rezistent la stropire
Sursă de energie de rezervă
16 W, baterie reîncărcabilă
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ează boxa oricum doreşti. Sunetul la 360° este puternic în orice direcţie. Baterie cu durată foarte 

gă de funcţionare, care asigură muzica pentru o jumătate de zi şi care îţi încarcă şi telefoanele. 

lţumită funcţiei de asociere multiplă Bluetooth, pentru interschimbarea instantanee a muzicii între 

uă dispozitive.

Sunet care vă uimește
• Două drivere de boxe și radiatoare pasive oferă un sunet captivant
• Digital Sound Processing pentru o muzică naturală, fără distorsiuni
• Putere totală de ieșire 2 x 8 W RMS

Multifuncţionalitate avansată
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Transferă muzică instantaneu între 2 dispozitive cu MULTIPAIR
• Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Proiectat pentru mobilitate
• Design cu protecţie la stropire, ideal pentru utilizare în condiţii de umezeală
• Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru redare de muzică oriunde
• Timp de redare de până la 12 ore de muzică
• Boxa poate fi utilizată și ca baterie de rezervă, pentru încărcarea smartphone-ului



 Drivere de boxe duble

Driverele de difuzoare duble de 1,75" din 
neodim oferă un sunet natural, clar și 
echilibrat, în timp ce radiatoarele pasive duble 
orientate în direcţie opusă extind și amplifică 
basul. Driverele de difuzoare frontale și 
posterioare pentru întreaga gamă creează un 
sunet echilibrat chiar și la 360 de grade, 
oferindu-ţi libertatea de a te bucura de aceeași 
calitate a sunetului, indiferent de direcţia în 
care este orientată boxa.

Digital Sound Processing

Tehnologia avansată de procesare a sunetului 
îmbunătăţește reproducerea muzicii, astfel 
încât fiecare notă rezonează cu o precizie 
excepţională, și fiecare pauză este de o tăcere 
mormântală. Tehnologia Digital Sound 
Processing patentată Philips optimizează 
performanţa boxelor compacte, emiţând un 
sunet clar, detaliat și puternic fără nicio 
distorsiune.

Design cu protecţie la stropire

Designul rezistent la stropire face ca această 
boxă să fie ideală pentru utilizare la duș, în 
bucătărie, în apropierea piscinei sau în zilele 
ploioase, pentru a te putea bucura de muzică 
oriunde dorești.

Timp de redare de până la 12 ore de 
muzică

Poţi reda muzica tare oricând și oriunde, cu o 
baterie reîncărcabilă integrată, având o 
autonomie de până la 12 ore. Ascultă-ţi toată 
muzica fără neajunsul cablurilor încurcate și 
căutării supărătoare după prize de alimentare, 
ceea ce-ţi oferă libertate totală de mișcare și o 
jumătate de zi de divertisment muzical.

Boxa ca baterie de rezervă
Poţi utiliza această boxă și ca sursă de energie 
de rezervă. Dacă ţi se descarcă smartphone-ul 
sau tableta, poţi utiliza bateria din interiorul 
boxei pentru a le încărca prin intermediul 
cablului USB.

Transferă muzică între 2 dispozitive

Sincronizează simultan 2 dispozitive 
inteligente, pentru a putea reda muzică de pe 
orice dispozitiv dorești, fără dificultăţile 
implicate de desincronizare și resincronizare. 
Pentru a reda o melodie pe alt dispozitiv, mai 
întâi trebuie să întrerupi redarea pe 
dispozitivul iniţial și apoi să începi redarea unei 
noi melodii pe alt dispozitiv, pentru ca acesta să 
preia redarea. Este o funcţie perfectă pentru a 
partaja muzică cu prietenii, la petreceri sau 
pentru a reda diverse melodii stocate pe 
diferite dispozitive. Permite membrilor familiei 
și prietenilor să-și sincronizeze dispozitivele cu 
al tău simultan, pentru a putea face schimb de 
muzică foarte ușor.

Streaming de muzică wireless

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.
BT7700B/00

Repere
boxă portabilă wireless
Bluetooth® Rezistent la stropire, Sursă de energie de rezervă, 16 W, baterie reîncărcabilă



Data apariţiei 2017-05-18

Versiune: 1.0.7

12 NC: 8670 001 39235
EAN: 48 95185 62397 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. 
sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Compatibilitate
• compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor 

cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad, iPad cu afișaj Retina, 

iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad 
mini, iPad mini 4, iPad Pro

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 8 W
• Boxe: 2 x 1,75"
• Sistem audio: Stereo
• Controlul volumului: rotativ

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Intrare audio (3,5 mm)

Confort
• Rezistenţă la apă: IPX4
• Port USB: pentru încărcare dispozitiv mobil (5 V, 

2,1 A)
• Microfon încorporat: pentru boxa pentru 

conferinţe

Alimentare
• Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 12 oră

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare, ghid 

de instalare rapidă, certificat de garanţie, broșură 
de garanţie internaţională

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 81 x 76 x 

214 mm
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 225 x 117 x 

123 mm
• Greutate produs: 0,68 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,97 kg
•
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