
 

 

Philips
Trådlös SoundRing-
högtalare

Bluetooth®
Inbyggd mikrofon för samtal
Laddningsbart batteri
16 W

SB3700
Omge dig själv med naturligt, uppslukande ljud
Besatt av ljud
Fyll rummet med underbart naturligt och uppslukande ljud. Med Philips SB3700/10 
SoundRing trådlösa högtalare spelas musiken trådlöst från din iPod Touch, iPhone eller 
iPad och från datorns iTunes – och fyller hela rummet.

Kristallklart ljud
• SoundRing för komplett ljud från en kompakt enhet
• FullSound förbättrar ljuddetaljer för rikt och mäktigt ljud
• Total uteffekt på 16 W RMS

Elegant och modern
• En verkligt distinkt design som kompletterar din livsstil
• 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Avancerad mångsidighet
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
• Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet
• Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal



 SoundRing

En verkligt distinkt design och utformade för ljud 
som fyller hela rummet. Den består av en baskanal i 
mitten och fyra högtalarelement med High Definition 
– två på sidan och två fram. Högtalarelementen drivs 
av Neodium-magneter för att sprida ljudet överallt 
och ge en fantastisk klarhet genom det hela rummet.

FullSound™

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den 
senaste generationens Digital Signal Processing till 
att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras 
och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik 
med massvis av detaljer och värme.

Trådlös musikströmning
Högtalaren har stöd för musikströmning via 
Bluetooth. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar i hög 
kvalitet, trådlöst från dina Bluetooth-enheter.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

Inbyggt laddningsbart batteri
SoundRing kan laddas i det medföljande stället för 
större bekvämlighet med samma eleganta stil. Docka 
högtalaren på den så kan du lyssna i ännu fler timmar.
SB3700/10

Funktioner
• Bruksanvisning: på CD
Kompatibilitet
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nya iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner
• annan enhet med Bluetooth-funktioner

Högtalare
• Högtalarelement: 4 x 4cm fullregistershögtalare
• Uteffekt (RMS): 16 W

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Nätadapter, 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, 
Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• USB-laddning
• Ljudingång (3,5 mm)

Mått
• Produktstorlek: (B x D xH) 197 x 114 x 193 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 237 x 229 x 

176 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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