
 

 

Philips
Bezdrátový reproduktor 
SoundRing

Bluetooth®
Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie
16 W

SB3700
Obklopte se přirozeným vtahujícím zvukem
Posedlost zvukem
Zaplňte svůj pokoj naprosto přirozeným a okouzlujícím zvukem. Bezdrátový reproduktor 
Philips SB3700/10 SoundRing reprodukuje hudbu do celé místnosti bezdrátově z vašeho 
iPodu Touch, iPhonu, iPadu nebo aplikace iTunes z počítače.

Křišťálově čistý zvuk
• Technologie SoundRing pro prostorový zvuk z kompaktního zařízení
• Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
• Celkový výstupní výkon 16 W RMS

Elegantní a moderní
• Opravdu nezaměnitelný design doplní váš životní styl
• 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu

Pokročile univerzální
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
• Vestavěná nabíjecí baterie pro větší přenosnost
• Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree



 Technologie SoundRing

Opravdu výrazný design a konstrukce, z níž vychází 
zvuk do celé místnosti. Skládá se z centrálního 
basového průduchu a čtyř budičů s vysokým 
rozlišením – dvou předních a dvou postranních. 
Pohání je neodymové magnety, takže zvuk vyzařuje 
všude kolem a je zřetelně slyšet v celé místnosti.

FullSound™

Patentovaná technologie FullSound společnosti 
Philips využívá digitální zpracování signálu poslední 
generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební 
obsah je dynamicky analyzování a optimalizován a 
umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým 
podáním.

Bezdrátový přenos hudby
Tento reproduktor podporuje streamování hudby 
pomocí funkce Bluetooth. Umožní vám vychutnat si 
oblíbené melodie ve vysoce kvalitním podání, a to 
bezdrátově z vašich zařízení podporujících 
technologii Bluetooth.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat 
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí 
zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na 
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení 
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou 
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících 
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší 
zvuk.

Vestavěná nabíjecí baterie
Ještě větší pohodlí ve stejném elegantním stylu: tento 
reproduktor SoundRing lze nabíjet na dodávaném 
stojanu. Stačí vložit reproduktor do doku a 
vychutnat si další hodiny potěšení z poslechu.
SB3700/10

Přednosti
Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému •
Kompatibilita
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: 

Ano
• jiné zařízení podporující technologii Bluetooth: 

Ano

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: 4x 1,5"/4cm širokopásmové 

vinutí
• Výstupní výkon (RMS): 16 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list, 

použití
• Uživatelská příručka: na disku CD

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku: (Š x H x V) 

197 x 114 x 193 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 237 x 229 x 176 mm

Spotřeba
• Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz
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Specifikace
Bezdrátový reproduktor SoundRing
Bluetooth® Vestavěný mikrofon pro volání, Nabíjecí baterie, 16 W
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