
 

 

Philips
Głośnik bezprzewodowy 
SoundRing

Bluetooth®
Wbudowany mikrofon do 
rozmów
Akumulator
16 W

SB3700
Naturalny, realistyczny dźwięk

Fascynacja Dźwiękiem
Wypełnij pokój wspaniale naturalnym i realistycznym dźwiękiem. Ten bezprzewodowy 
głośnik Philips SB3700/10 SoundRing, spowoduje, że całe pomieszczenie będzie 
rozbrzmiewać muzyką z urządzenia iPod Touch, iPhone, iPad lub programu iTunes.

Krystalicznie czysty dźwięk
• SoundRing zapewnia dźwięk ze wszystkich kierunków z niewielkiego urządzenia
• FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
• Całkowita moc wyjściowa 16 W RMS

Elegancja i nowoczesność
• Wyróżniający się wygląd, który pasuje do Twojego stylu życia
• 360-stopniowa konstrukcja gwarantująca niesamowity wygląd z każdej strony

Zaawansowana wszechstronność
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych
• Wbudowany akumulator ułatwiający przenoszenie urządzenia
• Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie 

głośnomówiącym



 SoundRing

Wyróżniająca się stylistycznie konstrukcja została 
zaprojektowana, aby zapewniać dźwięk wypełniający 
pomieszczenia. Składa się z umieszczonej na środku 
tuby basowej i czterech wysokiej jakości 
przetworników — dwóch przednich i dwóch 
bocznych z neodymowymi magnesami, które emitują 
dźwięk we wszystkich kierunkach, zapewniając jego 
doskonałą wyrazistość w całym pomieszczeniu.

FullSound™

Opracowana przez firmę Philips technologia 
FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie 
dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić 
odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie 
analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie 
było ciepłe i pełne detali.

Bezprzewodowa transmisja muzyki
Głośnik obsługuje transmisję muzyki dzięki 
technologii Bluetooth. Umożliwia bezprzewodowe 
przesyłanie ulubionych utworów do urządzeń 
Bluetooth bez utraty jakości.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu 
przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno 
proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie 
do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy 
Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty 
firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Wbudowany akumulator
Większa wygoda w tak samo eleganckim stylu. 
Głośnik SoundRing można ładować na dołączonej 
podstawie. Wystarczy zadokować głośnik, by cieszyć 
się wieloma godzinami muzyki.
SB3700/10

Zalety
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•

Zgodność
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• Tablety i smartfony z systemem Android
• inne urządzenie Bluetooth

Głośniki
• Przetworniki głośn.: 4 pełnozakresowe 

przetworniki 4 cm (1,5")
• Moc wyjściowa (RMS): 16 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, 
Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały 

świat), Skrócona instrukcja obsługi
• Instrukcja obsługi: na płycie CD

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Ładowanie przez USB
• Wejście audio (3,5 mm)

Wymiary
• Wymiary produktu: (S x G x W) 197 x 114 x 

193 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

237 x 229 x 176 mm
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