
NOVO	  
	  
Módulo	  em	  formato	  standard	  de	  montagem	  em	  caixa	  de	  aparelhagem	  eléctrica,	  com	  
amplificação	  estéreo	  incorporada,	  carga	  admissível	  de	  4	  ou	  8	  ohms,	  recepção	  via	  
bluetooth	  ,	  até	  8	  dispositivos	  emparelhados.	  
Comando	  de	  funções	  no	  dispositivo	  conectado,	  permitindo	  o	  conforto	  total	  de	  controle	  á	  
distancia.	  
Bom	  visual	  estético,	  compatível	  com	  inúmeras	  marcas	  de	  aparelhagem	  eléctrica,	  do	  
mercado.	  
Garantia	  incondicional	  de	  bom	  funcionamento	  de	  2	  anos.	  
	  

	  
Receptor Bluetooth para montaje en superficie  
  
O BTR-555 é um receptor Bluetooth para montar em superficie com amplificador estéreo integrado, para receber 
música desde aparelhos Bluetooth como spmartphones, tabletas, leitores MP3 ou portáteis.  
O aparelho funciona mediante um só botao para emparelhar, conectar ligar o apagar o aparelho. O painel frontal, 
con un tamnho de 55x55 mm é compativel com muitos interruptores standard e permite instalar-se em caixas de 
superficie standard. A conexao com o aparelho finalo mediante Bluetooth se faz una vez com o botao de 
funcionamiento e o LED indicador. Depois da primeira conexao, o BTR-55 guarda o aparelho final . Pode guardar 
até 8 aparelhos. Ao conectar o BTR-55, identifica os aparelhos f e os conecta automáticamente. A selecção de 
música e o  controle de volume se faz mediante o aparelho final portátil. A música se transmite inalámbricamente 
al BTR-55 mediante Bluetooth. Podemligar –se os altofalantes adequados, p.ej. altofalantes de tecto ao  
amplificador estéreo integrado do BTR-55. Tambem se pode conectar qualquer sistema HiFi standard com a saida 
de línea na parte posterior do BTR-55.  
	  
Exemplos	  de	  aplicações:	  
	  
Com	  4	  colunas	  de	  tecto	  de	  8	  ohms	  cada,	  2	  por	  canal,	  para	  salas	  de	  reuniões	  em	  empresas	  
ou	  hoteis	  
Ou,	  ainda	  interagindo	  com	  amplificação	  externa	  ,	  via	  saída	  de	  linha,para	  ligação	  a	  sistemas	  
de	  maior	  potencia	  em	  espaços	  grandes	  ou	  mesmo	  ar	  livre,	  não	  tem	  limite	  a	  sua	  aplicação.	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  


