
 

 

Philips
Altifalante sem fios

Bluetooth®
Porta USB para carregamento
Microfone incorporado para 
chamadas
10 W, alimentação a bateria ou 
CA

SB3300
Som que se adapta a sua casa

Construído para se adaptar sem problemas a qualquer estilo de vida, o SB3300 
alimentado por uma bateria é compatível com todos os dispositivos com Bluetooth para 
uma transmissão de música de alta qualidade.

Som limpo
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• DBB para preservar os tons baixos para uns graves profundos a qualquer nível de volume
• Som dinâmico e envolvente

Versatilidade avançada
• Microfone incorporado para conversas em alta-voz
• Carregue um segundo dispositivo móvel através da porta USB
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar
• Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Elegante e compacto
• Design compacto adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida



 Transmissão de música 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.

Som dinâmico e envolvente
Com um algoritmo avançado de processamento de 
som digital, dois diafragmas de altifalante activos e 
uma porta de graves, este altifalante de base enche a 
sua divisão com um som natural e nítido e com 
graves poderosos e profundos.

USB para segundo dispositivo

Para maior comodidade, este altifalante dispõe de 
uma porta USB para carregar um segundo 
dispositivo móvel, mesmo quando o seu iPod/iPhone 
está colocado na base.

Entrada de áudio

A conectividade da entrada de áudio permite a 
reprodução directa do conteúdo da entrada de 
áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além 
da vantagem de desfrutar da sua música favorita na 
qualidade de som superior proporcionada pelo 
sistema de áudio, a entrada de áudio é também 
bastante prática, já que apenas necessita de ligar o 
seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.
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Destaques
• Perfis Bluetooth: A2DP • Vida útil da pilha: 8 hr
•

Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad, iPad mini, iPad com 

ecrã Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android
• outro dispositivo com Bluetooth

Som
• Potência de saída: 10 W RMS
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Sistema de som: estéreo
• Controlo do volume: para cima/para baixo

Conectividade

• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Carregamento
• Dispositivos USB: 5 V, 1 A

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 274 x 143 x 

136 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 350 x 140 x 

186 mm

Alimentação
• Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: Tamanho AA (LR6)
• Número de pilhas: 4
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Especificações
Altifalante sem fios
Bluetooth® Porta USB para carregamento, Microfone incorporado para chamadas, 10 W, alimentação a ba-
teria ou CA
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