
 

 

Philips
Altifalante Multiroom 
Spotify

Spotify Connect
MultiRoom
Basta premir o botão para 
reproduzir

SW750M
Spotify em todas as divisões

Desfrute de um som autêntico de forma conveniente com 4 diafragmas para audiófilos e o Spotify 

Connect. Reproduza o Spotify em qualquer altifalante utilizando a aplicação Spotify como um 

telecomando, amplie o seu sistema sem fios a qualquer divisão e prima o botão de reprodução para 

recomeçar onde parou.

Usar aplicação Spotify como telecomando para altifalantes
• Spotify Connect para uma experiência de aplicação nativa sem esforço
• A música é transmitida directamente para os altifalantes, poupando bateria no telemóvel
• A música continua a ser reproduzida durante chamadas, vídeos e jogos
• Botões de acesso directo - não requer nenhuma aplicação, para um controlo mais fácil

Altifalantes Multiroom para si e para a sua família
• Reproduzir música de um altifalante de cada vez ou de todos em simultâneo
• Aplicação fornecida da Philips para simplificar a configuração sem fios de altifalantes

Basta premir o botão de reprodução
• Reprodução de um só toque inicia na última faixa reproduzida no Spotify
• Mudar de uma divisão (altifalante A) para outra (altifalante B)
• Premir botão de reprodução para função "Music Follows Me"

Som envolvente e potente
• Som envolvente e potente com 4 diafragmas adequados para audiófilos



 Spotify como telecomando

Utilizando o Spotify Connect, pode navegar, 
explorar e reproduzir música a partir de 
qualquer divisão da sua casa utilizando o seu 
dispositivo inteligente como telecomando. 
Com uma ligação directa ao Spotify, pode 
reproduzir música directamente a partir da 
nuvem para que o seu dispositivo inteligente 
possa ser utilizado para chamadas, vídeos e até 
para este ficar fora do alcance sem 
interromper a sua música. Isto também é 
benéfico para a bateria, visto que a energia 
utilizada para a música é minimizada. Todas as 
fantásticas funcionalidades do Spotify estão 
disponíveis, desde as listas prontas a ouvir até 
às suas elevadas taxas de amostragem. Tudo o 
que precisa para descobrir novas músicas e 
ouvi-las no seu melhor.

Altifalantes Multiroom

Os altifalantes Multiroom permitem-lhe 
reproduzir músicas numa divisão ou em várias 
divisões em simultâneo. Desta forma a sua 
música pode segui-lo pela casa ou permanecer 
na divisão que desejar. Cada pessoa pode 
reproduzir em qualquer um dos altifalantes 
seleccionados e caso sejam adquiridos 
altifalantes adicionais, estes podem ser 
adicionados ao sistema de forma fácil e sem 
fios.

Reprodução a partir da última música 
ouvida

Ouça as suas músicas favoritas quase sem 
interrupções. Basta premir o botão de 
reprodução no altifalante para iniciar a 
reprodução da última música ouvida no 
Spotify, não precisa sequer de desbloquear o 
seu dispositivo inteligente.

Reprodução da função "Music Follows 
Me"

Quando prime o botão de reprodução, a 
música é iniciada de imediato no altifalante, 
independentemente de ter sido reproduzida 
pela última vez num smartphone, tablet ou 
noutro dispositivo inteligente. Esta 
funcionalidade também permite mudar de um 
altifalante para outro em diferentes divisões.

Acesso directo sem aplicação

Os botões de controlo práticos (reproduzir/
pausa, aumentar/diminuir volume, anterior/

seguinte) permitem-lhe aceder aos comandos 
de que necessita, sem ter de procurar numa 
aplicação. Depois de seleccionar um álbum, 
uma lista de música ou uma estação, pode 
avançar faixas, repetir músicas ou colocar em 
pausa com apenas um toque num botão.

Quatro diafragmas adequados para 
audiófilos

Equipado com 4 diafragmas adequados para 
audiófilos, este altifalante cria um som potente 
e envolvente, enquanto as duas portas de 
graves expandem os graves de baixa 
frequência, criando um som verdadeiramente 
envolvente e dinâmico. Desfrute de um som 
potente num tamanho compacto.

Aplicação fornecida da Philips

A aplicação Philips SpeakerSet Multiroom 
Manager ajuda-o a configurar e gerir facilmente 
os seus altifalantes Multiroom Spotify da 
Philips. Basta ligar o seu novo altifalante 
Multiroom Spotify da Philips à sua rede 
doméstica sem fios. Se tiver vários altifalantes, 
utilize a aplicação para agrupar os altifalantes 
para desfrutar de uma flexibilidade Multiroom.
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Destaques
Altifalante Multiroom Spotify
Spotify Connect MultiRoom, Basta premir o botão para reproduzir
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Som
• Controlo do volume: para cima/para baixo
• Potência de saída: 2 x 10 W

Altifalantes
• Tipos de altifalante: Integrados
• Altifalantes incorporados: 4
• Diafragmas de altifalante: 2 woofers de 3", 2 

tweeters de 35 mm com portas de graves

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: Ogg Vorbis

Conectividade
• Ligações sem fios: LAN sem fios (802.11n), Rede 

local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
• Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPA2

Aplicação para smartphone/tablet
• Nome da aplicação: SpeakerSet, transferência 

gratuita da App Store da Apple/do Google Play

Acessórios
• Transformador CA/CC: 110-240 V
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido, 

Folheto de garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 360 x 135 x 

210 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 418 x 220 x 

250 mm
• Peso Bruto: 2,82 lb
• Peso Líquido: 2,10 kg
•
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Especificações
Altifalante Multiroom Spotify
Spotify Connect MultiRoom, Basta premir o botão para reproduzir

* É necessária uma conta Spotify Premium para este altifalante.
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