
 

 

Philips
Altifalante sem fios 
SoundRing

Bluetooth®
Microfone incorporado para 
chamadas
Bateria recarregável
16 W

SB3700
Mergulhe num áudio natural e envolvente

Obcecado pelo som
Inunda a sua divisão com um som natural e envolvente maravilhoso. Este altifalante Philips 
SoundRing SB3700/10 sem fios transporta a música sem fios do seu iPod touch, iPhone, 
iPad ou do iTunes de um computador - e liberta-a por toda a divisão.

Som limpo
• SoundRing para um som envolvente de um dispositivo compacto
• O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
• Potência de saída total de 16 W RMS

Elegante e contemporâneo
• Um design verdadeiramente distinto para complementar o seu estilo de vida
• Design de 360 graus para uma aparência fabulosa de qualquer ângulo

Versatilidade avançada
• Transmissão de música sem fios via Bluetooth
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
• Bateria recarregável incorporada para uma portabilidade ainda melhor
• Microfone incorporado para chamadas em mãos livres



 SoundRing

Um design verdadeiramente distinto e concebido 
para fornecer um som envolvente. É composto por 
um tubo central de som para graves e quatro 
diafragmas de alta definição - dois de projecção 
frontal e dois de projecção lateral equipados com 
ímanes de neodímio, para distribuir o som em todas 
as direcções, proporcionando uma maior nitidez de 
som em toda a divisão.

FullSound™

A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o 
processamento de sinais digitais de última geração 
para melhorar fielmente a apresentação da música. 
O conteúdo musical é analisado dinamicamente e é 
optimizado para poder experimentar a música com 
imensos detalhes e sentimento.

Transmissão de música sem fios
O seu altifalante suporta a transmissão de música via 
Bluetooth. Este permite-lhe desfrutar das suas 
músicas favoritas em alta qualidade através de uma 
ligação sem fios aos seus dispositivos com Bluetooth.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 
Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.

Bateria recarregável incorporada
Para uma maior comodidade com o mesmo estilo 
elegante, este SoundRing pode ser carregado na base 
fornecida. Basta colocar o altifalante na base para 
poder desfrutar de mais horas de prazer de audição.
SB3700/10

Destaques
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
•

Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3.ª geração ou posterior
• tablets e smartphones Android
• outro dispositivo com Bluetooth

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: 4 diafragmas de 1,5"/4 cm de 

gama total
• Potência de saída (RMS): 16 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, Entrada 

de linha estéreo de 3,5 mm, Certificado de 
garantia, Folheto de garantia mundial, Manual de 

início rápido
• Manual do utilizador: em CD

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Carregamento por USB
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Dimensões
• Dimensões do produto: (LxPxA) 197 x 114 x 

193 mm
• Dimensões da embalagem (LxPxA): 237 x 229 x 

176 mm
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