
 

 

Philips ShoqBox
altifalante portátil sem fios

Bluetooth®
À prova de água, à prova de 
choque
Luzes multicolores

SB300B
Batidas potentes, luzes intensas

Prepare-se para libertar o ritmo das batidas! O ShoqBox SB300 da Philips produz graves explosivos 

através dos radiadores de graves duplos. Aumente a energia com luzes que brilham ao ritmo da batida. 

Resistente, à prova de choque e à prova de água – leve a festa consigo para onde desejar.

Batidas incrivelmente fortes
• Som potente de um altifalante de projecção frontal
• Batidas explosivas através dos radiadores de graves duplos

Comece uma festa onde desejar
• Faça-se luz! As luzes multicolores brilham ao ritmo da batida
• Construído para resistir no exterior – robusto, à prova de choque e resistente à água
• Bateria recarregável incorporada mantém a festa animada

Fácil de utilizar
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Microfone incorporado para chamadas em mãos livres
• Entrada de áudio para ligação fácil a quase todos os dispositivos



 Batidas explosivas

Com o seu diafragma de altifalante de projecção 
frontal de gama total, de 1,5 polegadas, e com 
radiadores de graves duplos grandes na parte lateral 
do altifalante para maior extensão de graves, o 
Shoqbox SB300 oferece potência com uma precisão 
impressionante.

Luzes intensas

Desfrute da luz e sinta o poder das batidas ritmadas 
e das luzes intensas. Várias cores brilham ao ritmo 
das batidas, dando vida à sua música e conferindo 
uma nova dimensão à festa. Se preferir dançar no 
escuro, não há problema – basta rodar um 
interruptor e as luzes apagam-se.

Resistência para o exterior

Construção suficientemente resistente e robusta 
para todas as aventuras. Leve-o para a rua ou para a 
natureza. Este altifalante resiste a tudo. Cumprindo 
as exigentes normas IPX7 para a resistência à água, 
pode até levá-lo para dentro de água, até 1 metro de 
profundidade, durante 30 minutos. E se deixar cair o 
altifalante, não se preocupe: é à prova de choque.

Bateria recarregável incorporada
Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura 
e em qualquer lugar. A bateria recarregável 
incorporada permite-lhe desfrutar da sua música 
pessoal sem a confusão de cabos de alimentação 
emaranhados e a procura incómoda por uma tomada 
eléctrica. Desfrute de óptima música com a 
liberdade da portabilidade.

Bluetooth sem fios
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem 
fios de curto alcance que oferece fiabilidade e 
eficiência energética. A tecnologia permite uma fácil 
ligação sem fios ao iPod/iPhone/iPad ou a outros 
dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets 
ou computadores portáteis. Assim, pode desfrutar 
facilmente da sua música favorita e de som de vídeos 
ou de jogos através deste altifalante via ligação sem 
fios.

Chamadas em mãos livres
Com o seu microfone incorporado, este altifalante 
também funciona como alta-voz para telefone. 
Quando é recebida uma chamada, a música é 
colocada em pausa e pode falar através do altifalante. 
Telefone para uma reunião de negócios ou ligue a um 
amigo de uma festa. Funciona na perfeição em 
qualquer situação.
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Especificações
Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com 

ecrã 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: 3.ª geração ou posterior
• Tablets e smartphones Android: com Android 2.1 

e Bluetooth 2.1 ou superior
• outro dispositivo com Bluetooth
• funciona com: Bluetooth 4.0 ou inferior

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades
• Resistência à água: IPX7
• Resistente ao choque
• Microfone incorporado: para conferências com o 

altifalante

Som
• Potência de saída (RMS): 4 W
• Sistema de som: Estéreo
• Altifalantes: 1 diafragma de 1,5" de gama total e 2 

radiadores passivos

Potência
• Tempo de funcionamento a bateria: 8 hr
• Tipo de pilha: Iões de lítio, incorporada

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo USB para 

carregamento via PC, Folheto de garantia mundial, 
Manual de instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 117 x 74 x 

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

90 mm
• Peso incl. embalagem: 0,35 kg

Design e acabamento
• Cor: Preto
•

Data de publicação  
2022-05-11

Versão: 3.1.8

12 NC: 8670 001 37321
EAN: 48 95185 62342 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores. 

www.philips.com

Destaques
altifalante portátil sem fios
Bluetooth® À prova de água, à prova de choque, Luzes multicolores

http://www.philips.com

