
 

 

Philips
SoundRing trådløs 
høyttaler

Bluetooth®
innebygd mikrofon for samtaler
Oppladbart batteri
16 W

SB3700
Omgi deg selv med naturlig og omsluttende lyd
Lidenskap for lyd
Fyll hele rommet med herlig naturlig og omsluttende lyd. Denne trådløse Philips SB3700/
10 SoundRing-høyttaleren bringer musikken trådløst fra iPod Touch, iPhone, iPad og 
iTunes på datamaskinen og ut i hele rommet.

Crystal clear sound
• SoundRing for total lyd fra en kompakt enhet
• FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
• 16 W RMS total utgangseffekt

Elegant og moderne
• En virkelig karakteristisk design som passer til livsstilen din
• 360-graders design for et flott utseende fra alle vinkler

Avansert allsidighet
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
• Innebygd oppladbart batteri for enda bedre bærbarhet
• Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler



 SoundRing

En virkelig karakteristisk design og konstruert for å 
gi lyd som fyller rommet. Det består av et 
sentralplassert bassrør og fire HD-drivere – to 
fremoverrettede og to siderettede drivere drevet av 
neodymmagneter for å utstråle radiofrekvent lyd i 
alle retninger, noe som gir et flott klarhet i hele 
rommet.

FullSound™

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker 
siste generasjon digital signalbehandling for å gi en 
fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. 
Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og 
optimalisert slik at du får oppleve musikk med 
fantastiske detaljer og varme.

Trådløs musikkstreaming
Høyttaleren støtter Bluetooth-streaming av musikk. 
Det lar deg nyte favorittlåtene dine med 
kvalitetsmusikk trådløst fra dine Bluetooth-aktiverte 
enheter.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Innebygd oppladbart batteri
Med samme elegante stil og større brukervennlighet 
kan dette SoundRing-produktet lades opp på stativet 
som følger med. Du kan ganske enkelt sette 
høyttaleren på stativet og nyte flere herlige timer 
med lytting.
SB3700/10

Høydepunkter
Verdensomfattende garantihefte, • Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•

Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner
• annen Bluetooth-aktivert enhet

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 4 x 1,5" / 4 cm fulltonedriver
• Utgangseffekt (RMS): 16 W

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, 3,5 mm 

stereolinjeinngangskabel, Garantisertifikat, 

Hurtigstartveiledning
• Brukerhåndbok: på CD

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• USB-lading
• Lyd inn (3,5 mm)

Mål
• Produktmål: (B x D x H) 197 x 114 x 193 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 237 x 229 x 176 mm
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