
 

 

Philips
draadloze SoundRing-
luidspreker

Bluetooth®
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
Oplaadbare batterij
16 W

SB3700
Ga op in natuurlijk, meeslepend geluid

Bezeten van muziek
Vul de ruimte met een verrassend natuurlijk en allesomvattend geluid. Deze draadloze 
Philips SB3700/10 SoundRing-luidspreker speelt de muziek van uw iPod touch, iPhone, 
iPad en iTunes draadloos op uw computer af.

Kristalhelder geluid
• SoundRing voor all-around geluid van een compact apparaat
• FullSound versterkt geluid tot in de details voor een rijk en krachtig geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 16 W RMS

Elegant en modern
• Een onderscheidend ontwerp dat bij uw levensstijl past
• Een prachtig ontwerp dat van alle kanten gezien mag worden

Geavanceerde veelzijdigheid
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
• Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid
• Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren



 SoundRing

Een uniek ontwerp voor een ruimtevullend geluid. 
Een centrale basgeluidspijp en vier door 
Neodymium-magneten aangedreven high-definition-
drivers - twee naar voren gericht en twee naar de 
zijkant gericht - brengen geluid met een geweldige 
zuiverheid door de hele kamer.

FullSound™

De FullSound-technologie van Philips gebruikt de 
nieuwste digitale signaalverwerking die muziek 
natuurlijker en krachtiger laat klinken. Muziek wordt 
dynamisch geanalyseerd en geoptimaliseerd, zodat u 
kunt genieten van alle details en warmte van de 
muziek.

Draadloos muziek streamen
Uw luidspreker ondersteunt draadloos muziek 
streamen via Bluetooth. Geniet van uw favoriete 
muziek in hoge kwaliteit via uw Bluetooth-
compatibele apparaten.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van 
draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw 
apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op 
uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers 
de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de 
verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw 
hele muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Ingebouwde oplaadbare batterij
Voor nog meer gemak in dezelfde elegante stijl kan 
deze SoundRing worden opgeladen op de 
meegeleverde houder. Dock gewoon de luidspreker 
erop en geniet nog langer van uw muziek.
SB3700/10

Kenmerken
• Gebruiksaanwijzing: op CD
Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 4 full-range drivers van 4 cm 

(1,5")
• Uitgangsvermogen (RMS): 16 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 3,5 

mm stereolijningangkabel, Garantiecertificaat, 
Wereldwijde garantiekaart, Snelstartgids

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Opladen via USB
• Audio-ingang (3,5 mm)

Afmetingen
• Afmetingen van het product: 197 x 114 x 193 mm 

(b x d x h)
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 237 x 229 x 176 

mm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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