
 

 

Philips
Acessório para automóvel

Bluetooth

CAB11
Sistema de alta voz Bluetooth para automóvel
Ideal para música e chamadas em mãos livres
Som poderoso suportado por transmissão de música sem fios via Bluetooth, uma bateria 
recarregável para reproduzir som em qualquer local e um microfone integrado para 
chamadas em mãos livres.

Design contemporâneo
• Design compacto para levar para todo o lado

Estupenda qualidade de som
• Altifalantes integrados de alta qualidade para som rico e nítido

Simplicidade
• Microfone e altifalantes incorporados para chamadas de telemóvel em mãos-livres
• Funciona com qualquer dispositivo com Bluetooth
• Suporte de montagem para automóvel para fácil utilização no carro
• Carregador para automóvel incluído
• Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local



 Com Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fios de curto alcance que oferece fiabilidade e 
eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil 
ligação sem fios a outros dispositivos Bluetooth, para 
poder reproduzir facilmente as suas músicas 
favoritas de qualquer smartphone, tablet ou até de 
um computador portátil, incluindo iPods ou iPhones, 
no altifalante com Bluetooth.

Microfone e altifalantes incorporados

Microfone e altifalantes incorporados para chamadas 
de telemóvel em mãos-livres

Carregador para automóvel incluído
Carregador para automóvel incluído

Suporte de montagem para automóvel
Suporte de montagem para automóvel para fácil 
utilização no carro

Design compacto
Design compacto para levar para todo o lado

Altifalantes integrados de alta qualidade
Altifalantes integrados de alta qualidade para som 
rico e nítido

Bateria recarregável incorporada

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura 
e em qualquer lugar. A bateria recarregável 
incorporada permite-lhe desfrutar da sua música 
pessoal sem a confusão de cabos de alimentação 
emaranhados e a procura incómoda por uma tomada 
eléctrica. Desfrute de óptima música com a 
liberdade da portabilidade.
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Som
• Potência de saída (RMS): 1,5 W
• Sistema de som: mono

Conectividade
• Microfone: Microfone incorporado
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Mãos livres, 

Auscultadores
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Carregamento por USB

Acessórios
• Cabos: Carregamento por USB
• Manual do utilizador: Inglês, Holandês, Francês, 

Alemão, Italiano

Alimentação
• Tipo de bateria: lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a bateria: 8 h hr

Compatibilidade
• Funciona com: a maioria dos smartphones com 

Bluetooth, dispositivos de música, tablets
•

Especificações
Acessório para automóvel
Bluetooth
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