Serie moderne Bluetooth-speakers van Philips biedt
krachtig geluid en stijlvolle vormgeving
04 SEPTEMBER 2014

SAMENVATTING

Berlijn, Duitsland – Philips presenteert zijn nieuwe serie moderne Bluetooth-speakers. Omdat
er steeds meer apparaten met Bluetooth-functionaliteit komen, heeft Philips de ideale
Bluetooth-speaker ontwikkeld die aansluit bij jouw levensstijl. De serie biedt voor elk wat wils
en bestaat uit compacte en gebruiksvriendelijke speakers die eenvoudig zijn aan te sluiten op
elk apparaat. De speakers bieden een rijk, gedetailleerd geluid en handige functies in een
compacte vormgeving. Bovendien zijn ze voorzien van een ingebouwde microfoon zodat ze
ook voor telefoongesprekken kunnen worden gebruikt*.

D raadloze woonkamerspeaker (BT7500)
De BT7500 is de grootste speaker in de serie en ideaal voor de woonkamer. Het rijke geluid
wordt geproduceerd door aparte tweeters, woofers en basradiatoren in combinatie met digitale
geluidsverwerking (Digital Sound Processing, DSP). Bluetooth met aptX®- en AACtechnologie maakt het mogelijk om muziek te streamen in hifi-kwaliteit, zodat ook in grotere
ruimtes een glashelder geluid klinkt.
De BT7500 is bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij MultiPair, waarmee tot drie smartphones of
tablets tegelijk draadloos op de speaker kunnen worden aangesloten. Deze draadloze
woonkamerspeaker schakelt moeiteloos tussen elk aangesloten apparaat. Dankzij NFCtechnologie (Near Field Communication) kun je je smartphone of tablet verbinden door ermee
op de speaker te tikken. Verder kun je muziek spelen en tegelijk je apparaat opladen via de
ingebouwde USB-poort.
Draadloos gekoppelde speakers (BT5500, BT5580)
Nooit meer een beat missen met de BT5500 en BT5580, met een karakteristieke vormgeving
waarmee je je zelf gekozen nummers gemakkelijk door het huis mee kunt nemen. Ook
handsfree telefoongesprekken zijn mogelijk dankzij de ingebouwde microfoon. Verder biedt de
USB-poort de mogelijkheid om mobiele apparaten op te laden tijdens het afspelen.
Beide speakers zijn draagbaar: de BT5580 heeft een oplaadbare batterij, en de BT5500 biedt
de optie om vier AA-batterijen te gebruiken. Verder is het mogelijk om apparaten middels NFC
te koppelen en in hifi-kwaliteit te streamen via aptX® en AAC, waarbij de geoptimaliseerde

tweeter en driver voor een evenwichtig en geraffineerd geluid zorgen.
Draadloze draagbare stereospeaker
(BT3500)
Dankzij de smalle vormgeving kun je deze draadloze, draagbare stereospeaker gemakkelijk
kwijt in een tas of rugzak. De BT3500 is voorzien van een uitklapbare standaard, zodat je je
muziek elke gewenste kant op kunt richten. Ook superhandig: de koppelfunctie voor mobiele
apparaten via NFC, waarmee je in een handomdraai je favoriete nummers afspeelt.
Draadloze draagbare speaker (BT2500)
De BT2500 is een veelzijdige en compacte speaker die in je handpalm past. Je kunt het
apparaat zowel verticaal als horizontaal plaatsen. En ook handsfree bellen is mogelijk dankzij
de ingebouwde microfoon.
De hele serie is vanaf september verkrijgbaar. De adviesprijzen zijn:
BT7500: € 149,99
BT5580: € 99,99
BT5550: € 79,99
BT3500: € 79,99
BT2500: € 49,99
*BT7500 uitgezonderd.
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Over WOOX Innovations
WOOXInnovations is een dochteronderneming van Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations streeft naar zinvolle
innovatie ophet gebied van connected entertainment. We willen de entertainment-ervaringverder verrijken door
middel van optimale geluidskwaliteit, geavanceerdetechnologie en innovatieve vormgeving. Het hoofdkantoor van
WOOX Innovationsbevindt zich te Hongkong. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 2000 medewerkers,die zich
bezighouden met de ontwikkeling, marketing en verkoop van producten ophet gebied van audio, video, multimedia
en accessoires met het merk Philips.
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