
 

 

Philips
Trådlös högtalare

NFC
Bluetooth

SB3350
Ljud som passar ditt hem

SB3350 är batteridriven, utrustad med NFC och kan användas med alla Bluetooth-
aktiverade enheter för en musikströmning av hög kvalitet.

Kristallklart ljud
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer
• Dynamiskt ljud som fyller rummet

Avancerad mångsidighet
• Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hopparning
• Inbyggd mikrofon för högtalartelefon
• Ladda en andra mobil enhet via USB-porten
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig
• Ljudingång för bärbar musikuppspelning

Elegant och kompakt
• Kompakt design – passar var som helst och vem som helst



 NFC-teknik

Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig 
NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du 
behöver bara trycka på den NFC-aktiverade 
smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för 
en högtalare för att sätta på högtalaren, starta 
Bluetooth-hopparning och börja strömma musik.

Trådlös musikströmning

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation 
för korta avstånd som är både stabil och 
energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning 
till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter 
som smarttelefoner, surfplattor och till och med 
bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din 
favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.

Dynamiskt ljud som fyller rummet
Med en avancerad algoritm för digital 
ljudbearbetning, aktiva högtalarelement och basport 
fyller den här dockningshögtalaren rummet med 
klart, naturtroget ljud och djup, kraftfull bas.

USB för en andra enhet

För extra bekvämlighet har högtalaren också en 
USB-port så att du kan ladda en till mobil enhet även 
när din iPod/iPhone är dockad.

Ljudingång

Ljudingången möjliggör direktuppspelning av 
ljudinnehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta 
av din favoritmusik med ljudsystemets enastående 
ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket 
praktisk eftersom du bara behöver ansluta din 
bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
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Specifikationer
Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad, iPad mini, iPad med 

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

iPhone 5
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smartphones
• annan enhet med Bluetooth-funktioner

Ljud
• Uteffekt: 12 W RMS
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudsystem: stereo
• Volymkontroll: upp/ned

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Ljudingång (3,5 mm)

Laddning
• USB-enheter: 5 V, 1 A

Mått
• Produktmått (B x D x H): 274 x 143 x 136 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 350 x 140 x 

186 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz
• Batterityp: AA-storlek (LR6)
• Antal batterier: 4
• Batteriets livslängd: 8 tim
•
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