
 

 

Philips ShoqBox
bezdrôtový prenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Vodotesný a nárazuvzdorný
Viacfarebné svetlá

SB300B
Šokujúci beat, žiarivé svetlá

Pripravte sa rozpútať beat! Reproduktor Philips ShoqBox SB300 chrlí prostredníctvom dvojice 
basových radičov výbušné, dunivé basy. Rozpumpujte energiu pomocou svetiel pulzujúcich do 
rytmu. Odolný, nárazuvzdorný a vodotesný – vezmite si žúr kamkoľvek so sebou.

Šokujúco silný beat
• Silný zvuk z predného reproduktora
• Explozívny beat valiaci sa cez dvojicu basových radičov

Spravte si párty kdekoľvek
• Rozsvieťte ich! Viacfarebné svetlá žiariace do rytmu
• Odolný dizajn pre použitie vonku – robustný, nárazuvzdorný, vodotesný
• Vďaka vstavanej nabíjateľnej batérii môžete žúrovať až do rána

Jednoduché používanie
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
• Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
• Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer každému zariadeniu



 Explozívny beat

Vďaka 1,5-palcovému budiču predného 
reproduktora s plným rozsahom a dvojici veľkých 
basových radičov po stranách reproduktora pre 
dodatočné zosilnenie a rozšírenie basov poskytuje 
ShoqBox SB300 výkon s ohromujúcou precíznosťou.

Žiarivé svetlá

Vstúpte do svetla a pocíťte silu duniacich tónov a 
žiarivých svetiel. Viaceré farby pulzujú do rytmu 
tónov, oživujú vašu hudbu a pridávajú vašej párty 
nový rozmer. Ak však radšej tancujete potme, nie je 
problém – jednoducho stlačte vypínač a svetlá 
zhasnú.

Odolný pre použitie vonku

Odolný a pevný dizajn pripravený na akékoľvek 
dobrodružstvo. Vezmite si ho do ulíc alebo do 
divočiny. Tento reproduktor to určite zvládne. 
Keďže spĺňa štandard IPX7 týkajúci sa vodotesnosti, 
môžete si ho vziať so sebou aj pod vodu – do hĺbky 
maximálne 1 meter na 30 minút. A ak vám počas 
zábavy spadne, nemajte obavy – je nárazuvzdorný.

Vstavaná nabíjateľná batéria
Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a 
kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete 
svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti 
káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej 
zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so 
slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Bezdrôtový s funkciou Bluetooth
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam 
iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s 
technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či 
dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento 
reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju 
obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Telefonovanie s funkciou handsfree
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor 
fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri 
prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie 
hudby a vy môžete telefonovať pomocou 
reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo 
zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch 
bude fungovať perfektne.
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Technické údaje
Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s 

displejom 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. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
• funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo 

starším

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 

stôp
• Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti
• Vodotesnosť: IPX7
• Odolné voči otrasom
• Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez 

reproduktor

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Stereofónny
• Reproduktory: 1 x 1,5" budič s plným rozsahom 

a 2 pasívne radiče

Výkon
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod
• Typ batérie: vstavaná lítium-iónová

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie 

cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou 
zárukou, Rýchla inštalačná príručka

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 117 x 74 x 77 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,23 kg
• Rozmery balenia (Š x H x V): 143 x 91 x 90 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,35 kg

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Čierna
•
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