
 

 

Philips
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®
Ligação de áudio em cadeia
Microfone incorporado para 
chamadas
10 W, bateria recarregável

SB5200K
Óptimo som · Resistência reforçada 

· Ligação em cadeia
Mantenha a festa animada para onde quer que vá com este altifalante portátil SB5200 com um som 

fantástico e um design fabuloso. Active o modo para interior para um som nítido e cristalino dentro de 

casa, ou mude para o modo para exterior e aumente o volume para pôr toda a gente a mexer.

Som inacreditável
• Tecnologia de altifalantes wOOx™ para graves profundos e potentes
• 2 definições de som seleccionáveis adaptadas ao uso no exterior e no interior
• Modo para exterior para música mais potente e com mais volume
• Modo para interior para graves profundos e nitidez para som de alta qualidade

Concebido para o movimento
• Design resistente e alça de grande dimensão para utilização activa
• Bateria recarregável incorporada para uma portabilidade ainda melhor

Versatilidade avançada
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Ligue vários BR-1X em cadeia formando um sistema de música maior
• Microfone incorporado para conversas em alta-voz
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil



 Transmissão de música sem fios

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 ao iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets 
ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

Tecnologia wOOx™

A tecnologia wOOx é um conceito inovador de 
altifalantes que permite ouvir e sentir graves 
incrivelmente profundos que soam mais ricos do que 
qualquer outro sistema de áudio. Os controladores 
especiais dos altifalantes trabalham juntamente com 
o distribuidor de graves wOOx e a perfeita sintonia 
entre o controlador principal e o tweeter garante 
transições suaves das frequências baixas-médias para 
as altas. A suspensão dupla e a construção em 
camadas totalmente simétricas proporcionam graves 
baixos e precisos sem distorções perceptíveis. A 
tecnologia wOOx produz graves espantosamente 
baixos e dinâmicos, tirando partido do volume total 
da caixa do altifalante para ampliar realmente o 
impacto da música.

2 definições de som seleccionáveis
Duas definições de som concebidas para a sua 
comodidade e para maior versatilidade, modos para 
interior e exterior. Utilize o modo para interior 
quando quiser graves fortes e um som cristalino e o 
modo para exterior quando precisar de volume e 
potência máximos ao ar livre.

Ligar vários BR-1X em cadeia

Para obter som mais potente no exterior, ligue em 
cadeia todos os BR-1X que desejar graças ao cabo 
áudio especial incluído. Depois de ligado, será 
sincronizado o volume em todos os BR-1X. Basta 
mudar o volume no BR-1X ligado ao seu dispositivo, 
para mudar o volume em todos estes.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 
Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.

Microfone incorporado
Microfone incorporado para conversas em alta-voz
SB5200K/10

Especificações
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com 

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

iPhone 5
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou superior
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior
• outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)
• Porta micro USB: Para carregar BR-1X via PC

Funcionalidades
• Microfone incorporado: para conferências com o 

altifalante

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 5 W
• Sistema de som: Estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Altifalantes
• Melhoramento do altifalante: Radiador de Graves 

wOOx
• Diafr. altifalantes: 2 x 2"

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: Polímeros de lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a bateria: 6 hr

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Alça de mão, cabo de áudio pata ligar em cadeia 
BR-1X, Certificado de garantia, Folheto de garantia 
mundial, Guia de instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 210 x 100 x 

80 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 260 x 110 x 

110 mm
• Peso do produto: 0,5 kg
• Peso incl. embalagem: 0,95 kg
•

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.
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