
 

 

Philips
Langaton kaiutin

NFC
Bluetooth

SB3350
Kotiisi sopiva ääni

Akkukäyttöinen NFC:llä varustettu SB3350-kaiutin sopii jokaiseen elämäntyyliin, ja sillä 
voidaan toistaa musiikkia laadukkaasti kaikista Bluetooth-yhteensopivista laitteista.

Kristallinkirkas ääni
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• DBB säilyttää täyteläisen matalat bassoäänet kaikilla äänenvoimakkuuksilla
• Dynaaminen, tilan täyttävä ääni

Erittäin monipuolinen
• Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimiin
• Sisäänrakennettu mikrofoni puheluihin kaiuttimen kautta
• Lataa toinen mobiililaite USB-kaapelilla
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Tyylikäs ja kompakti
• Kompakti laite sopii kaikkialle



 NFC-tekniikka

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-
tekniikan avulla. Käynnistä kaiutin napauttamalla 
NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-
laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä 
Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita 
musiikin suoratoisto.

Langaton musiikin siirto

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että 
energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin 
tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, 
tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit 
nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä 
tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Dynaaminen, tilan täyttävä ääni
Kehittyneen digitaalisen äänentoiston, kahden 
aktiivikaiuttimen ja bassoportin ansiosta tämä 
telakointikaiutin tuottaa luonnollisen kirkkaan äänen 
ja syvän basson.

USB-yhteys toiseen laitteeseen

Voit ladata toisen mobiililaitteen USB-portin kautta, 
vaikka iPod/iPhone on telakoitu.

Äänitulo

Audio in -liitäntä mahdollistaa kannettavissa 
mediasoittimissa olevan Audio in -sisällön suoran 
toistamisen. Sen lisäksi, että äänentoistojärjestelmän 
toistaman lempimusiikkisi äänenlaatu on 
ensiluokkainen, Audio in on myös erittäin kätevä 
käyttää, koska pelkkä kannettavan MP3-soittimen 
liittäminen äänentoistojärjestelmään riittää.
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Tekniset tiedot
Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja 

Retina-näyttö
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: KYLLÄ
• muu Bluetooth-laite: KYLLÄ

Ääni
• Lähtöteho: 12 W RMS
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus
• Äänentoistojärjestelmä: stereo
• Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Lataaminen
• USB-laitteet: 5 V, 1 A

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 274 x 143 x 136 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 350 x 140 x 186 mm

Virta
• Virtalähde: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Akkutyyppi: AA-koko (LR6)
• Akkujen määrä: 4
• Akkujen kesto: 8 t
•
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