
 

 

Philips ShoqBox
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth®
Waterbestendig, schokbestendig
Meerkleurige verlichting
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 bijzonder sterke Philips ShoqBox SB500 met Bluetooth is de ultieme draagbare 

dspreker voor mensen die het feestje overal mee naartoe nemen. Geniet van zeer 
og volume en explosieve bas terwijl LED-lampen flitsen op het ritme van de muziek.

Indrukwekkende beats
• Krachtig uitgangsvermogen van 30 W
• Explosieve bas uit dubbele luidsprekerdrivers en basradiatoren
• SHOQ-modusknop voor een extreem hoog volume

Neem het feestje overal mee naartoe
• Stevige, schokbestendige en waterbestendige behuizing, geschikt voor buitenshuis
• Hit the lights! Veelkleurige LED-lampjes knipperen op de maat van de muziek
• De ingebouwde oplaadbare batterij blijft maar gaan

Eenvoudig te gebruiken
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Ingebouwde microfoon voor handsfree bellen
• Audio-ingang voor gemakkelijke aansluiting op de meeste apparaten



 SHOQ-modus

Bereid u voor op de SHOQ... klik, boem! Met 
een druk op de knop zult u de geïntegreerde 
SHOQ-modus activeren om de volumeniveaus 
onmiddellijk te maximaliseren. Blaas het dak 
van het feest en voel de rush van extreme 
volumes! Snijd door het lawaai in de buurt 
zonder vervorming – de SB500 geeft u 
hoogwaardig geluid en een bas met hoge 
impact bij elk volume.

Explosieve bas

Die explosieve bas is afkomstig van de twee 
naar voren gerichte luidsprekerdrivers en 
dubbele basradiatoren aan elk uiteinde. De 
twee grote drivers met hoge excursie 
verbeteren de impact van de bas, het maximale 
volume en de algehele helderheid, terwijl de 
dubbele basradiatoren voor extra bas en 
diepte zorgen.

Sterkte voor buitenshuis

Waterbestendig, schokbestendig en 
feestbestendig. De SB500 is gebouwd om alles 
te overleven. Met een IPX7-classificatie kan het 
30 minuten lang in water tot 1 meter diep 
worden gehouden, dus u kunt hem gemakkelijk 
meenemen onder de douche of op het strand. 
De SB500 heeft ook testen in de 'martelkamer' 
overleefd, waaruit blijkt dat hij tegen een 
stootje kan en kan blijven knallen.

Veelkleurige LED-lampjes

Stap in het licht en voel de kracht van 
bonkende beats en flitsende lichten. Uniek 
ontworpen meerkleurige LED-lampjes flitsen 
op het ritme van de beat, brengen uw muziek 
tot leven en voegen een nieuwe dimensie toe 
aan uw feest. Of als u liever in het donker 
danst: dat is ook prima, gewoon een schakelaar 
omzetten en de verlichting gaat uit.

Ingebouwde oplaadbare batterij
Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, 
overal. De ingebouwde oplaadbare batterij laat 
u genieten van uw persoonlijke muziek zonder 
wirwar van netsnoeren en speurtochten naar 

een stopcontact. Geniet nu van geweldige 
muziek met de vrijheid van draagbaarheid.

Draadloos via Bluetooth

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en 
andere Bluetooth-apparaten, zoals 
smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo 
luistert u eenvoudig en draadloos naar uw 
favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van 
video's of games via deze luidspreker.

Handsfree bellen
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze 
luidspreker ook als luidsprekertelefoon. 
Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de 
muziek op pauze gezet en kunt u via de 
luidspreker praten. Of u nu naar huis wilt 
bellen of een vriend wilt bellen als u op een 
feestje bent, het werkt altijd.

Audio-invoer
Met de audio-in-connectiviteit kunt u 
muziekbestanden direct vanaf draagbare 
mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van 
uw favoriete muziek in de superieure 
geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. 
De audio-ingang is bovendien zeer handig 
omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar 
op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.
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Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad 
met Retina-scherm, nieuwe 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: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Comfort
• Waterbestendig: IPX7
• Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de 

luidspreker
• Schokbestendig

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 30 W
• Geluidssysteem: Stereo

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 2 x 2"

Vermogen
• Gebruikstijd van accu: 8,0 uur
• Batterijtype: Lithium-ion (ingebouwd)

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: USB-kabel voor laden 

via de PC, Wereldwijde garantiekaart, Snelle 
installatiehandleiding

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 230 x 105 x 

101 millimeter
• Gewicht van het product: 1,01 kg
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 260 x 150 x 130 

mm
• Gewicht (incl. verpakking): 1,23 kg

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart
•
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