
 

 

Philips
SoundRing vezeték nélküli 
hangsugárzó

Bluetooth®-os
Beépített mikrofon hívásokhoz
Akkumulátoros
16 W

SB3700
Vegye körül magát természetes, körülölelő hangzással
A hangzás bűvöletében
Töltse be szobáját gyönyörűen természetes, magával ragadó hangzással. A Philips SB3700/10 SoundRing 

vezeték nélküli hangsugárzó képes vezeték nélkül fogadni a zenét az iPod Touch, iPhone vagy iPad 

készülékről, illetve a számítógép iTunes alkalmazásából – majd azt az egész szobában sugározni.

Kristálytiszta hangzás
• SoundRing a körülölelő hangzáshoz egy kompakt készülékből
• A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
• 16 W RMS kimeneti összteljesítmény

Elegáns és modern
• Valóban egyedi kivitel, amely tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
• Beépített akkumulátor a még jobb hordozhatóságért
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz



 SoundRing

Valóban egyedi kivitelezésű, és úgy tervezték, hogy a 
hangzás a teljes teret betöltse. Egy központi basszus 
hangcsőből és négy nagy felbontású meghajtóból áll 
(kettő elölről sugárzó és kettő oldalsugárzó) 
neodímium mágnesekkel, hogy kiemelkedően tiszta 
hangot sugározzanak az egész szobában.

FullSound™

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája 
a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját 
használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A 
zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása 
révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei 
élményben lehet része.

Vezeték nélküli zenestreaming
A hangszóró támogatja a Bluetooth-kapcsolaton 
keresztüli zenestreaminget. Ennek köszönhetően 
kiváló minőségben, vezeték nélkül élvezheti kedvenc 
zeneszámait Bluetooth-kompatibilis eszközén.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.

Beépített akkumulátor
A SoundRing hangsugárzó a nagyobb kényelem 
érdekében a hasonlóan stílusos tartozék állványon 
tölthető. Egyszerűen helyezze a hangsugárzót az 
állványra, és több órányi zenei élvezetben lehet 
része.
SB3700/10

Fénypontok
• Felhasználói kézikönyv: CD-n
Kompatibilitás
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok
• egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

Hangszórók
• Hangszórók: 4 x 4 cm-es, teljes tartományú 

meghajtó
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 16 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, 3,5 mm-es 

sztereó bemenet, Garancialevél, Nemzetközi 
garancialevél, Gyors üzembe helyezési útmutató

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• USB feltöltés
• Audiobemenet (3,5 mm)

Méretek
• Termék méretei: (Sz x Mé x Ma) 197 x 114 x 193 

mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 237 x 

229 x 176 mm

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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