
 

 

Philips ShoqBox
juhtmeta kaasaskantav 
kõlar

Bluetooth®
Vee- ja löögikindel
Värvilised tuled

SB500A
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rakordne helitugevus
stupidav ja kaasaskantav Philips ShoqBox SB500 Bluetooth-kõlar on suurepärane 
liseade pidutsejatele, kes rütmi endaga kõikjale kaasa toovad! Võimas helitugevus, 
line bass ning LED-tuli, mis põleb muusika rütmis.

Jahmatavalt võimsad rütmid
• Plahvatuslik bass kahest kõlarielemendist ja bassikõlarist
• 30 W kõlari võimas heliväljund
• SHOQ-režiimi nupp ülima helitugevuse jaoks

Lihtne kasutada
• Helisisend lihtsaks ühendamiseks enamiku seadmetega
• Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
• Sisseehitatud mikrofon vabakäekõnede jaoks

Lööge pidu valla ükskõik kus
• Sisseehitatud laetav aku tagab teile vabaduse
• Tulede rütmis! Mitmevärvilised LED-tuled vilguvad muusika rütmis
• Vastupidav ka väljas – tugev, löögikindel, veekindel



 Helisisend
Helisisendi ühenduvusega saate esitada sisu 
otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. 
Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat 
helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on 
helisisend ka äärmiselt mugav, sest selle 
kasutamiseks peate vaid ühendama 
kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Bluetoothiga juhtmevaba voogedastus

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu 
Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, 
tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite 
nautida oma lemmikmuusikat, video või 
mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Sisseehitatud laetav aku
Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. 
Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida 
oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja 
ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. 
Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava 
seadme pakutava vabaduse kaudu.

Plahvatuslik bass

Plahvatusliku bassi allikaks on kaks eesmist 
kõlarielementi ja mõlemas otsas asuvad kaks 
bassikõlarit. Kaks suurt suure 
võnkeamplituudiga kõlarielementi täiustavad 
bassi, viivad helitugevuse maksimumini ja 
tagavad heli üldise selguse, samal ajal kui kaks 
bassikõlarit tagavad võimsa ja sügava bassi.

Käed-vabad helistamine
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see 
kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, 
katkestatakse muusika ja saate kõlari kaudu 
rääkida. Helistage kas kodus või peol oma 
sõpradele – see toimib mõlemal juhul 
suurepäraselt.

Mitmevärvilised LED-lambid

Astuge valgusesse ning tundke tümpsuvate 
rütmide ja eredate tulede jõudu. Muusika 
rütmis vilkuvad mitmevärvilised LED-tuled 
äratavad teie muusika ellu ja lisavad peole uue 
mõõtme. Või kui eelistate hoopis pimedas 

tantsida, siis ka see on võimalik – lihtsalt 
vajutage lülitit ja tuled kustuvad.

Vastupidav ka õues

Veekindel, löögikindel ja peokindel. SB500 on 
äärmiselt vastupidav. Tänu IPX7 hinnangule 
suudab see kuni 1 meetri sügavusel vees kuni 
30 minutit vastu pidada. Seega ei ole selle duši 
all või rannas kasutamine probleem. SB500 on 
läbi teinud „piinakambri“ testi, mille kohaselt ei 
häiri müksud selle tööd ja seade saab edasi 
töötada.

SHOQ-režiim

Olge SHOQ kasutamiseks valmis! Lihtsa 
nupuvajutusega käivitate integreeritud SHOQ-
režiimi võimsamate helitasemete 
saavutamiseks. Lisage peole vunki ja tunnetage 
ülimat helitugevust! Eemaldage ümbritseva 
keskkonna müra ja seda ilma igasuguse 
moonutuseta – SB500 tagab kvaliteetse heli ja 
võimsa bassi iga helitugevusega.
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Ühilduvus
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad 
Retina ekraaniga, uus iPad

• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 
6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 
7 Plus

• iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
• Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: 

Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või 
kõrgemaga

• muu Bluetoothiga varustatud seade

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Heliühendused: 3,5 mm sisend

Mugavus
• Veekindlus: IPX7
• Sisseehitatud mikrofon: konverentskõne jaoks
• Põrutuskindel

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 30 W
• Helisüsteem: Stereo

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 2 x 2"

Võimsus
• Aku tööaeg: 8 h
• Aku tüüp: Liitiumioon (sisseehitatud)

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti 

kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire 
paigaldusjuhend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x S x K): 230 × 105 × 101 mm
• Toote kaal: 1,01 kg
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 260 × 150 × 130 mm
• Kaal (koos pakendiga): 1,23 kg

Disain ja viimistlus
• Värvus: Sinine
•
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