
 

 

Philips
langaton SoundRing-kaiutin

Bluetooth®
Sisäinen mikrofoni puheluita 
varten
Ladattava akku
16 W

SB3700
Anna luonnollisen ja vangitsevan äänen valloittaa
Hulluna ääneen
Täytä huone upean luonnollisella ja vangitsevalla äänellä. Langaton Philips SB3700/10 
SoundRing -kaiutin tuo musiikin langattomasti iPod Touchista, iPhonesta, iPadista ja 
tietokoneen iTunesista koko huoneeseen.

Kristallinkirkas ääni
• SoundRing täydellisen äänimaailman luomiseksi kompaktista laitteesta
• FullSound parantaa äänentoistoa ja tuottaa runsaan ja tehokkaan äänen
• Kokonaislähtöteho 16 W RMS

Elegantti ja nykyaikainen
• Todella omalaatuinen muotoilu täydentää elämäntyyliäsi
• Upea ulkoasu kaikista suunnista

Erittäin monipuolinen
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
• Sisäinen ladattava akku lisää kannettavuutta
• Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille



 SoundRing

Todella omaleimainen muotoilu ja huoneen täyttävä 
äänitekniikka. Laitteessa on keskibassoputki ja neljä 
HD-kaiutinelementtiä - kaksi eteenpäin suunnattua 
kaiutinta ja kaksi sivukaiutin neodyymimagneeteilla, 
jotka lähettävät ääniä joka suuntaan ja selkeyttävät 
ääniä kaikkialla huoneessa.

FullSound™

Philipsin patentoitu FullSound-tekniikka käyttää 
uuden sukupolven digitaalista signaalinkäsittelyä 
(Digital Signal Processing) äänentoiston parantamista 
varten. Musiikin sisältö analysoidaan dynaamisesti ja 
optimoidaan, minkä ansiosta musiikin kuuntelu on 
yksityiskohtaista ja pehmeää.

Langaton musiikin siirto
Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin 
kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleistasi 
korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa tukevista 
laitteistasi.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Sisäinen ladattava akku
Helppokäyttöisyys yhdistyy tyylikkyyteen: tämän 
SoundRing-kaiuttimen voi ladata mukana 
toimitetussa telineessä. Aseta kaiutin telineeseen, ja 
voit taas nauttia kuuntelusta tuntien ajan.
SB3700/10

Kohokohdat
mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus, • Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz
•

Yhteensopivuus
• iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet
• muu Bluetooth-laite

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 4 x 1,5 tuuman / 4 cm:n koko 

alueen ohjain
• Lähtöteho (RMS): 16 W

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 3,5 

Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pikaopas
• Käyttöopas: CD:llä

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

Mitat
• Tuotteen mitat: (L x S x K) 197 x 114 x 193 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 237 x 229 x 176 mm

Virta
Julkaisupäivä 2016-03-02

Versio: 2.0.6

12 NC: 8670 000 98074
EAN: 08 71258 16690 41

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

Tekniset tiedot
Langaton SoundRing-kaiutin
Bluetooth® Sisäinen mikrofoni puheluita varten, Ladattava akku, 16 W

http://www.philips.com

