
 

 

Philips ShoqBox
boxă portabilă wireless

Bluetooth®
Impermeabil și rezistent la șocuri
Lumini multicolore

SB500A
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xa portabilă Bluetooth Philips ShoqBox SB500 adecvată pentru utilizare în spaţii exterioare este 

pozitivul perfect de sunet pentru iubitorii de petreceri care duc muzica cu ei oriunde merg. Puterea 

oră extremă se întâlneşte cu basul exploziv, în timp ce luminile LED pulsează în ritmul muzicii.

Ritmuri șocant de puternice
• Bas exploziv din cele două difuzoare și radiatoare de bas
• Putere ridicată de ieșire a boxei, de 30 W
• Buton pentru modul SHOQ pentru intensitate sonoră extremă

Ușor de utilizat
• Intrare audio pentru conectare ușoară la majoritatea dispozitivelor
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Microfon încorporat, pentru apeluri telefonice de tip „mâini libere”

Începe petrecerea oriunde
• Bateria reîncărcabilă integrată oferă redare neîntreruptă
• Stinge luminile! LED-urile multicolore pulsează în ritmul muzicii
• Rezistenţă în medii exterioare – robustă, rezistentă la șocuri, rezistentă la apă



 Intrare audio
Conectivitatea prin intrarea audio permite 
redarea directă a materialelor audio de pe 
playerele media portabile. Pe lângă avantajul 
ascultării muzicii preferate la calitatea 
superioară pusă la dispoziţie de sistemul audio, 
modul audio este, de asemenea, extrem de 
comod, deoarece tot ce trebuie să faci este să 
conectezi playerul MP3 portabil la sistemul 
audio.

Wireless Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare 
wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă 
energetic. Tehnologia permite conectarea 
wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte 
dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, 
tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi 
bucura cu ușurinţă de muzica și sunetele 
preferate de la clipuri video sau jocuri, 
wireless, cu această boxă.

Acumulator reîncărcabil încorporat
Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, 
oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă 
permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără 
bătaia de cap a cablurilor de alimentare 
încurcate și căutarea incomodă a unei prize 
electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică 
excepţională cu libertatea pe care v-o oferă 
portabilitatea.

Bas exploziv

Tot acest bas exploziv este produs de două 
difuzoare frontale și două radiatoare de bas la 
fiecare capăt. Cele două difuzoare mari pentru 
deplasări îmbunătăţesc impactul, puterea 
maximă și claritatea generală a basului, iar cele 
două radiatoare de bas conferă sunetelor joase 
un plus de intensitate și de profunzime.

Apeluri de tip „mâini libere”
Graţie microfonului încorporat, această boxă 
funcţionează și ca telefon cu difuzor. Atunci 
când primești un apel, muzica este întreruptă și 
poţi vorbi în difuzor. Indiferent dacă telefonezi 
acasă sau îţi suni prietenii de la o petrecere, 
aceasta va funcţiona perfect.

Lumini LED multicolore

Ieși la lumină și simte puterea ritmurilor 
vibrante și a luminilor strălucitoare. LED-urile 
multicolore cu design unic pulsează în ritmul 
muzicii, aducând muzica la viaţă și dând 
petrecerii o nouă dimensiune. Sau, dacă preferi 

să dansezi pe întuneric, nicio problemă: apasă 
un comutator și luminile se sting.

Rezistenţă în medii exterioare

Rezistentă la apă, la șocuri și la petreceri. Boxa 
SB500 este creată să facă faţă oricărei 
provocări. Având clasa de protecţie IPX7, 
poate să rămână în apă de până la 1 metru 
adâncime timp de 30 de minute. Așa că e ușor 
de luat cu tine la duș sau la plajă. Boxa SB500 a 
rezistat totodată testării în „camera de 
tortură”, dovedind că poate face loviturilor 
fără să întrerupă redarea.

Mod SHOQ

Pregătește-te pentru SHOQ... clic, bum! O 
singură apăsare de buton activează modul 
SHOQ integrat pentru creșterea imediată a 
nivelurilor de sunet. Dă startul unei petreceri 
dezlănţuite și simte însufleţirea dând sonorul la 
maximum. Acoperă zgomotul înconjurător fără 
niciun fel de distorsiune neplăcută: SB500 oferă 
sunet de calitate și bas de mare impact la orice 
volum.
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Compatibilitate
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad 
cu afișaj Retina, noul 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: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive cu Bluetooth activat

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Confort
• Rezistenţă la apă: IPX7
• Microfon încorporat: pentru boxa pentru 

conferinţe
• Rezistentă la șocuri

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 30 W
• Sistem audio: Stereo

Difuzoare
• Drivere boxe: 2 x 2"

Alimentare
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 h
• Tip baterie: Litiu-ion (încorporată)

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu USB pentru încărcare PC, 

Certificat de garanţie internaţională, Ghid de 
instalare rapidă

Dimensiuni
• Dimensiunile produsului (l x A x H): 230 x 105 x 

101 mm
• Greutate produs: 1,01 kg
• Dimensiunile ambalajului (l x A x H): 260 x 150 x 

130 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,23 kg

Design și finisaj
• Culoare: Albastru
•
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