
 

 

Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth®
Estéreo com distribuidor de 
graves
Porta USB para carregamento
20 W

SBT550WHI
Som poderoso, rico

Altifalante com Bluetooth e transmissão de música sem fios
Som potente suportado por transmissão de música sem fios via Bluetooth, com altifalantes Bass 
Reflex que fornecem graves poderosos e profundos. Uma ranhura USB significa que pode carregar 
qualquer dispositivo. Este altifalante SBT550/12 destina-se a complementar o seu estilo de vida.

Liberte-se com a tecnologia sem fios Bluetooth®
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Funciona com qualquer dispositivo com Bluetooth

Som rico, complexo
• Potência de saída total de 20 W RMS
• Altifalantes Bass Reflex proporcionam graves profundos e poderosos
• Som rico e dinâmico de diafragmas poderosos

Simples e prático
• Porta USB para carregar outros dispositivos
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Utilização simples
• Ideal para qualquer smartphone, computador ou dispositivo portátil



 Transmissão de música sem fios
O seu altifalante suporta a transmissão de música via 
Bluetooth. Este permite-lhe desfrutar das suas 
músicas favoritas em alta qualidade através de uma 
ligação sem fios aos seus dispositivos com Bluetooth.

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.

Potência de saída total de 20 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma 
medida típica para a potência áudio, ou melhor, para 
a energia eléctrica transferida de um amplificador 
áudio para um altifalante, que é medida em watts. A 
quantidade de energia eléctrica fornecida ao 
altifalante e a sua sensibilidade determinam a 
potência de som que é gerada. Essencialmente, os 
amplificadores são limitados pela energia eléctrica 
que eles podem amplificar e os altifalantes pela 
energia eléctrica que podem converter em energia 
sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais 
elevada for a potência, melhor é a potência sonora 
emitida pelo altifalante.

Altifalantes Bass Reflex
Uma câmara por trás do controlador dos altifalantes 
canaliza o ar para saídas afinadas acusticamente 
integradas nos mesmos, dando aos graves um som 
mais poderoso e realista.

Som rico e dinâmico
Diafragmas potentes fornecem música intensa e 
sólida, com graves profundos e dinâmicos que o 
mantêm motivado. Os diafragmas de alta qualidade 
asseguram uma experiência de som com vida.

Porta USB integrada

Este altifalante é fornecido com uma porta USB, que 
lhe permite carregar o seu dispositivo 
comodamente. Basta ligar o seu dispositivo com o 
cabo USB à parte posterior do altifalante.

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.
SBT550WHI/12

Especificações
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

38 x 11 x 14,9 cm
• Peso: 1,5 kg

Compatibilidade
• Funciona com: a maioria dos smartphones com 

Bluetooth, tablets, dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou superior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth 

versão 2.1 ou superior

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Carregamento por USB
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

Som
• Potência de saída (RMS): 20 W
• Sistema de som: Estéreo
• Altifalantes: 2,5"

Altifalantes
• Sistema de altifalantes Bass Reflex

Alimentação
• Alimentação eléctrica: 110 - 240 V

Acessórios
• Um cabo para: entrada de 3,5 mm
• Certificado de garantia
• Folheto de garantia mundial
• Manual de início rápido

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 380 x 119 x 

112 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 480 x 165 x 

170 mm
• Peso do produto: 1,5 kg
• Peso incl. embalagem: 2,13 kg
•
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