
 

 

Philips ShoqBox
alto-falante wireless 
portátil

Bluetooth®
À prova d'água, antichoque
Luzes multicoloridas

SB500M
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caixa de som Philips ShoqBox SB500 portátil com Bluetooth é a máquina de som mais moderna 
ra todos aqueles que adoram uma festa e gostam de levar a música aonde vão! A sonoridade 
trema com alta potência apresenta um grave explosivo e a luz de LED pisca no ritmo da batida.

Batidas incrivelmente fortes
• Graves potentes dos alto-falantes duplos e radiadores de graves
• Saída de alto-falante de 30 W de alta potência
• Botão de modo SHOQ para uma excelente sonoridade

Fácil de usar
• Entrada de áudio para fácil conexão com a maioria dos dispositivos
• Transmissão de músicas sem fio via Bluetooth
• Microfone embutido para chamadas usando o viva-voz

Comece a festa onde você estiver
• A bateria recarregável integrada mantém a música no ar
• Ligue as luzes! Os LEDs multicoloridos pulsam de acordo com a batida
• Resistência em ambientes externos - resistente, antichoque e à prova d'água



 Entrada de áudio
A conectividade da Entrada de áudio permite a 
reprodução direta do conteúdo de aparelhos 
de mídia portáteis. E, além da vantagem de 
curtir suas músicas favoritas com qualidade de 
som superior, a Entrada de áudio é 
extremamente prática, afinal, você só precisa 
conectar o MP3 player ao sistema de áudio.

Bluetooth sem fio

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fio de curto alcance resistente e com uso 
eficiente de energia. A tecnologia permite fácil 
conexão sem fio a iPod/iPhone/iPad ou a 
outros dispositivos Bluetooth, como 
smartphones, tablets ou até mesmo 
notebooks. Dessa forma, você pode apreciar 
com facilidade e sem fio suas músicas favoritas, 
o som de vídeos e de jogos nesta caixa 
acústica.

Bateria recarregável integrada
Reproduza músicas bem alto, a qualquer hora 
e em qualquer lugar. A bateria recarregável 
incorporada permite que você aproveite sua 
música sem precisar de cabos de energia que 
enroscam nem de tomadas elétricas. Curta 
músicas de alta qualidade com a liberdade de 
mobilidade agora.

Graves potentes

Todo esse grave potente vem dos dois alto-
falantes graves frontais e radiadores de graves 
duplos em cada ponta. Os dois drivers de alta 
excursão melhoram o impacto do grave, a 
máxima intensidade e a clareza geral, enquanto 
os radiadores de graves duplos dão mais 
reforço e profundidade aos graves.

Chamadas usando o viva-voz
Com seu microfone embutido, essa caixa 
acústica também funciona como viva-voz. 
Quando você receber uma chamada, a música 
para e você pode falar pelo viva-voz. Quer 
você esteja ligando para casa ou para os seus 
amigos em uma festa, ele funciona muito bem.

Luzes de LED multicoloridas

Sinta a potência das batidas e das luzes 
intensas. Os LEDs de diversas cores 
exclusivamente desenvolvidos piscam no ritmo 
da batida, dando mais vida às músicas e ao 
ambiente da festa. Se você preferir dançar no 

escuro, não tem problema, basta mudar em um 
botão para apagar as luzes.

Resistência em ambientes externos

À prova d'água, à prova de choques e à prova 
de festas. O SB500 foi feito para durar. Com 
uma classificação IPX7, ele pode ser 
mergulhado em água em até 1 m de 
profundidade por 30 minutos. Então, usá-lo no 
banho ou na praia é fácil. O SB500 também 
sobreviveu aos testes na "câmara de tortura", 
provando que ele aguenta o tranco e toca a 
festa.

Modo SHOQ

Prepare-se para o SHOQ...clique e pronto! 
Com o simples toque de um botão, você vai 
acionar o modo SHOQ integrado para 
maximizar instantaneamente os níveis de som. 
Arrase na festa e sinta o som ao extremo! 
Abafe a barulheira da vizinhança sem nenhuma 
distorção. O SB500 proporciona som de alta 
qualidade e graves de alto impacto em 
qualquer volume.
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Compatibilidade
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Mini, iPad Air, iPad Air 2, 

iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, iPad 
com display de retina, novo 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: 3ª geração ou posterior
• Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou posterior
• outro dispositivo com Bluetooth

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 m ou 30 

pés
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Conforto
• À prova d'água: IPX7
• Microfone embutido: para conferência via caixa 

acústica
• Resistente a impacto

Som
• Potência de saída (RMS): 30 W
• Sistema de áudio: Estéreo

Caixas acústicas
• Drivers das Caixas acústicas: 2 x 2 pol

Lig/Desl
• Tempo de operação com bateria: 8 h
• Tipo da bateria: Íon de lítio (integrado)

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo USB para carregamento 

no PC, Folheto de garantia mundial, Guia de 
instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (L x P x A): 230 x 105 x 

101 mm
• Peso do produto: 1,01 kg
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 260 x 150 x 

130 mm
• Peso, incluindo embalagem: 1,23 kg

Design e acabamento
• Cor: Laranja
•
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