
 

 

Philips
Trådløs høyttaler

NFC
Bluetooth

SB3350
Lyd som passer i hjemmet

Batteridrevne og NFC-utstyrte SB3350 er kompatibel med alle Bluetooth-aktiverte 
enheter for musikkstreaming av høy kvalitet. Den er laget for å passe sømløst inn i enhver 
livsstil.

Crystal clear sound
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• DBB for å bevare lave toner for dyp bass på alle volumnivåer
• Dynamisk lyd som fyller rommet

Avansert allsidighet
• One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring
• Innebygd mikrofon for telefonsamtale over høyttaler
• Lad en ekstra mobil enhet via USB-port
• Valg mellom batteri og nettilkobling, lytt til musikk hvor som helst
• Lyd inn for bærbar avspilling av musikk

Elegant og kompakt
• Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler



 NFC-teknologi

Pare Bluetooth-enheter enkelt med One-Touch 
NFC-teknologi (Near Field Communications). Bare 
berør NFC-området på en høyttaler med 
smarttelefonen eller nettbrettet med NFC for å slå 
på høyttaleren, starte Bluetooth-paring og begynne å 
streame musikk.

Trådløs musikkstreaming

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi 
med kort rekkevidde som er både robust og 
energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med 
trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre 
Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, 
nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan 
du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra 
video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

Dynamisk lyd som fyller rommet
Denne dokkinghøyttaleren bruker en avansert digital 
lydbehandlingsalgoritme, to aktive høyttalerdrivere 
og en bassport til å fylle rommet med klar, naturlig 
lyd og dyp, kraftig bass.

USB for en ekstra enhet

Denne høyttaleren er ekstra brukervennlig med 
USB-porten som lader en ekstra mobil enhet, selv 
når iPod/iPhone er i dokkingstasjonen.

Lyd inn

Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-
innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte 
favorittmusikken med uovertruffen lydkvalitet fra 
lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også 
utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble 
den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.
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Spesifikasjoner
Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad mini, iPad med 

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

iPhone 5
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner
• annen Bluetooth-aktivert enhet

Lyd
• Utgangseffekt: 12 W RMS
• Lydforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB)
• Lydsystem: stereo
• Volumkontroll: opp/ned

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Lyd inn (3,5 mm)

Lading
• USB-enheter: 5 V, 1 A

Mål
• Produktmål (BxDxH): 274 x 143 x 136 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 350 x 140 x 186 mm

Drift
• Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Batteritype: AA-størrelse (LR6)
• Antall batterier: 4
• Batterilevetid: 8 t
•
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