
 

 

Philips ShoqBox
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth®
Vízálló, ütésálló
Többszínű fények

SB300B
Lüktető ritmusok, ragyogó fények

Engedje szabadjára a ritmust! A Philips ShoqBox SB300 kirobbanó, lüktető mélyhangokat 
biztosít az iker mélyhangsugárzókon keresztül. Emelje meg az energiaszintet a ritmusra 
pulzáló fényekkel! Strapabíró, ütésálló és vízálló – így bárhol lehet a buli!

Hihetetlenül lüktető ritmusok
• Erőteljes hangzás az előre sugárzó hangszóróból
• Kirobbanó ritmusok törnek keresztül az iker mélyhangsugárzókon

Bárhol indulhat a buli!
• Kapcsolja fel a fényeket! Többszínű fények ragyognak a ritmussal
• Kültéri, masszív és strapabíró, ütésálló, vízálló kialakítással
• A beépített akkumulátor folyamatosan biztosítja a bulit

Egyszerű használat
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Beépített mikrofon a kihangosított hívásokhoz
• Audiobemenet szinte bármilyen eszköz egyszerű csatlakoztatásához



 Kirobbanó ritmusok

Az 1,5"-es, szélessávú, előre sugárzó hangszóró-
meghajtóval és a mindkét oldalán elhelyezett nagy 
iker mélyhangsugárzókkal, melyek az extra 
mélyhangkiemelésről és -kiterjesztésről 
gondoskodnak, a ShoqBox SB300 az erőt és a 
lenyűgöző precizitást ötvözi.

Ragyogó fények

Vegye körül magát fénnyel, és érezze a dübörgő 
ritmusok és ragyogó fények erejét. Az ütem 
ritmusára pulzáló több szín életre kelti a zenéjét, és 
újabb dimenziót nyit meg a bulija számára. Ha pedig 
szívesebben táncol a sötétben, úgy is rendben – csak 
használja a kapcsolót, és a fények kialszanak.

Kültéri strapabíróság

Tartós és masszív kialakítás, mely bármilyen 
kalandhoz megfelel. Vigye az utcákra vagy a vadonba. 
Ez a hangszóró jól bírja az ilyen körülményeket. 
Megfelel a szigorú IPX7 vízállósági szabványoknak – 
még víz alá is merülhet vele akár 1 méter mélyre, 30 
percre. És ha leejtené a hangszórót, miközben a 
ritmus dübörög, ne aggódjon, ütésálló!

Beépített akkumulátor
Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített 
akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a 
tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése 
nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, 
mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Vezeték nélküli Bluetooth
A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/
iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth 
készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, 
táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók 
és játékok hangját ezzel a hangsugárzóval.

Kihangosított hívások
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár 
kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás 
esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón 
keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti 
tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. 
Mindkét esetben remekül működik.
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Műszaki adatok
Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, 

Retinakijelzős iPad, 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: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
• a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy 

korábbi verzió

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth tartomány: 20 m egyenesvonalú 

hatótávolság
• Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem
• Vízálló kialakítás: IPX7
• ütésálló
• Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangsugárzók: 1 db 1,5"-es szélessávú meghajtó és 

2 db passzív sugárzó

Energiaellátás
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra
• Elem típusa: beépített Li-ion

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel 

számítógépről való töltéshez, Nemzetközi 
garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 117 x 74 x 

77 mm
• Termék tömege: 0,23 kg
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 143 x 

91 x 90 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,35 kg

Formatervezés és kidolgozás
• Szín: Fekete
•
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