
 

 

Philips ShoqBox
alto-falante wireless 
portátil

Bluetooth®
À prova d'água, antichoque
Luzes multicoloridas

SB300B
Batidas incríveis, 

luzes brilhantes
Prepare-se para a batida perfeita! A Philips ShoqBox SB300 tem som explosivo e graves altos com 
radiadores gêmeos que reproduzem graves. Aumente a animação com as luzes que pulsam junto 
com a batida. Resistente, antichoque e à prova d’água - leve sua festa para qualquer lugar.

Batidas incrivelmente fortes
• Som mais potente do alto-falante frontal
• As batidas potentes surpreendem com os radiadores gêmeos que reproduzem graves

Comece a festa onde você estiver
• Ilumine! As luzes multicoloridas surgem com as batidas
• Criada para ambientes externos - resistente, à prova d'água e impactos.
• A bateria recarregável integrada mantém a diversão da festa

Fácil de usar
• Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
• Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz
• Entrada de áudio para fácil conexão com quase todos os dispositivos



 Batidas potentes

Com seu driver do alto-falante frontal de longo 
alcance de 1,5 polegadas e grandes radiadores 
gêmeos que reproduzem graves nas laterais da caixa 
acústica para mais extensão e reforço de graves, a 
ShoqBox SB300 combina potência com 
impressionante precisão.

Luzes brilhantes

Sinta a potência das batidas e das luzes intensas. As 
várias cores pulsam com o ritmo da batida, dando 
mais vida às músicas e ao ambiente da festa. Se você 
preferir dançar no escuro, o que também é muito 
bom, basta girar um botão para apagar as luzes.

Resistência em ambientes externos

Durável e resistente para qualquer tipo de aventura. 
Leve-a para as ruas ou para aventuras na natureza. 
Essa caixa acústica consegue suportar todas essas 
situações. Por estar de acordo com padrões IPX7 
rigorosos quanto à resistência à água, você pode usá-
la sob a água, em até 1 m de profundidade, por 30 
minutos. E se você deixá-la cair, não se preocupe, 
pois ela é resistente a impactos.

Bateria recarregável integrada
Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora e em 
qualquer lugar. A bateria recarregável incorporada 
permite que você aproveite sua música sem precisar 
de cabos de energia que enroscam nem de tomadas 
elétricas. Curta músicas de alta qualidade com a 
liberdade de mobilidade agora.

Bluetooth sem fio
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fio de curto alcance resistente e com uso eficiente de 
energia. A tecnologia permite fácil conexão sem fio a 
iPod/iPhone/iPad ou a outros dispositivos Bluetooth, 
como smartphones, tablets ou até mesmo 
notebooks. Dessa forma, você pode apreciar com 
facilidade e sem fio suas músicas favoritas, o som de 
vídeos ou de games de jogo neste alto-falante.

Chamadas usando o viva-voz
Com seu microfone integrado, essa caixa acústica 
também funciona como viva-voz. Quando você 
receber uma chamada, a música para e você pode 
falar pelo viva-voz. Faça uma conferência de negócios 
Ou, ligue para um amigo durante uma festa. De 
qualquer maneira, ele funciona muito bem.
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Especificações
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad Mini, iPad com 

display de retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, 
iPad mini 3

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S

• iPod touch: 3ª geração ou posterior
• Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou posterior
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou anterior

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 20 m ou 66 

pés
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Conforto
• À prova d'água: IPX7
• Resistente a impacto
• Microfone embutido: para conferência via caixa 

acústica

Som
• Potência de saída (RMS): 4 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Alto-falantes: 1 driver de longo alcance de 1,5" e 2 

radiadores passivos

Lig/Desl
• Tempo de operação com bateria: 8 h
• Tipo da bateria: Íon de lítio integrada

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento 

no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de 
instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): 117 x 74 x 

77 mm
• Peso do produto: 0,23 kg
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 143 x 91 x 

90 mm
• Peso, incluindo embalagem: 0,35 kg

Design e acabamento
• Cor: Preto
•
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