
 

 

Philips EverPlay
alto-falante wireless 
portátil

14 W, 10h
Bluetooth de longo alcance
À prova d'água e poeira
Opção de carga rápida

BT7900B
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nha música nunca para. A caixa acústica portátil sem fio Everplay mantém a música tocando 
m interrupção graças à conexão segura com o Bluetooth e às opções intuitivas de 
rregamento. As configurações personalizadas de fábrica o torna elegante e muito durável.

Som potente e de qualidade
• Dois alto-falantes de neodímio frontais para um som potente
• Processamento de som digital para um som real e sem distorções

Carregamento intuitivo
• O carregamento rápido recarrega o alto-falante até 3 vezes mais rápido
• Indicador de carga da bateria para visualizar facilmente o nível de energia
• Cabo USB que funciona como uma alça

Conexão potente com Bluetooth
• Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
• Forte conexão Bluetooth de até 30 m ou 100 pés
• 100 horas de energia por Bluetooth no modo de espera
• Microfone integrado para chamadas usando o viva-voz

Grande durabilidade
• Material resistente - antichoque e à prova d'água e poeira (IP57)
• Tecido de alto desempenho DuraFit



 Processamento de som digital

A tecnologia avançada de processamento de 
som aprimora a reprodução de suas músicas 
para que cada nota reflita com precisão 
cristalina e cada pausa seja vedada com silêncio 
total. A tecnologia de Processamento de som 
digital patente da Philips otimiza o desempenho 
dos alto-falantes compactos, reproduzindo um 
som nítido, detalhado e potente sem 
distorções.

Transmissão de músicas wireless

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios resistente e com uso eficiente de 
energia. A tecnologia permite fácil conexão 
sem fios a iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, 
tablets ou até mesmo notebooks. Dessa forma, 
você pode apreciar com facilidade e sem fios 
suas músicas favoritas, o som de vídeos ou de 
games de jogo neste alto-falante.

30 m de alcance do Bluetooth

Mova-se livremente com seu smartphone, sem 
se preocupar em interromper a música. A 
caixa de som EverPlay oferece uma incrível 
conexão Bluetooth estável e de longo alcance 
de até 30 metros ou 100 pés, três vezes mais 
rápida do que os padrões do setor. As caixas 
acústicas são equipadas com uma antena 
sensível e um filtro de frequência de rádio para 
minimizar a interferência do ambiente.

100 horas no modo de espera

O modo de espera inteligente do EverPlay dá a 
você incríveis 100 horas de tempo de espera e 
o alto-falante pode ser ativado do modo de 
espera pelo seu dispositivo inteligente.

Carregamento rápido

O carregamento da caixa de som costuma 
demorar um pouco. O EverPlay oferece uma 
opção de carga rápida que pode recarregar o 

alto-falante até três vezes mais rapidamente do 
que um adaptador USB comum. Com o 
adaptador de carga rápida Qualcomm (não 
incluído), que é normalmente usado em novos 
telefones Android, para carregar o alto-falante, 
o tempo de carregamento é muito mais rápido.

Indicador de carga da bateria

Por fim, uma caixa de som Bluetooth que 
fornece uma forma simples e clara para ver 
quanta carga ainda resta. Com o EverPlay, 
basta pressionar o botão liga/desliga para ver o 
quanto de bateria ainda resta.

Material resistente

A caixa de som EverPlay é super durável e 
resistente à poeira, ao choque e à água. A 
poeira não interfere no funcionamento do 
alto-falante. Ele resiste à imersão em água em 
até 1 metro por até 30 minutos. Isso significa 
que uma sessão durante o banho, tomar uma 
chuva de surpresa ou uma rápida queda em um 
copo d'água não causa danos. A designação 
antichoque atesta que este produto foi testado 
em uma "câmara de tortura" para passar por 
um teste articulado giratório com a simulação 
de confiabilidade de 5 anos de vida útil do 
produto. O Everplay é realmente durável!
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Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad com display de 

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 7, iPhone 
7 Plus

• iPod touch: 3ª geração ou posterior
• Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou posterior
• outro dispositivo com Bluetooth

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 7 W
• Sistema de áudio: Estéreo

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: 2 drivers de longo 

alcance de 1,5" e 2 radiadores passivos de 2,25"

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 

pés
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Conforto
• À prova d'água: IPX7
• Microfone embutido: para conferência via caixa 

acústica
• À prova de poeira

Lig/Desl
• Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)
• Tempo de operação com bateria: 10 h

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento 

no PC, Guia de instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): 201 x 71 x 

72 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 216 x 97 x 

94 mm
• Peso do produto: 0,53 kg
• Peso, incluindo embalagem: 0,72 kg

Design e acabamento
• Cor: Preto
•
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