
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Garso grandinė
Integruotas mikrofonas 
skambučiams
10 W, įkraunamas akumuliatorius

SB5200A
Galingas garsas · Tvirta konstrukcija 

· Garso efektai
Pramogaukite bet kurioje vietoje pasirinkę šį įspūdingą, patrauklios išvaizdos SB5200 
nešiojamąjį garsiakalbį. Įjunkite patalpos režimą ir mėgaukitės tiksliu ir aiškiu garsu namuose 
arba pasirinkite lauko režimą ir padidinkite garsą, kad aplinkiniai šokinėtų.

Garsas, kuris jus apstulbins
• wOOx™ garsiakalbių technologija giliems ir galingiems žemiesiems dažniams
• 2 pasirenkami garsumo nustatymai, sureguliuoti naudoti lauke ir viduje
• Lauko režimas – galingesnis garsas, garsesnė muzika
• Patalpos režimas – sodrūs žemieji dažniai ir aiškus, aukštos kokybės garsas

Sukurtas pasiimti kartu
• Tvirta konstrukcija ir ilgas dirželis aktyviam naudojimui
• Integruota įkraunama baterija geresniam portabilumui

Modernus universalumas
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Susiekite keletą BR-1Xs ir mėgaukitės galingesniu muzikos sistemos garsu
• Integruotas mikrofonas, kad galėtumėte kalbėtis telefonu įjungę garsiakalbį
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių



 Belaidis muzikos srautinis perdavimas

„Bluetooth“ yra trukdžiams atspari ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio atstumo belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie „iPod“ / 
„iPhone“ / „iPad“ arba kitų „Bluetooth“ įrenginių, 
tokių kaip išmanieji telefonai, planšetiniai 
kompiuteriai arba net nešiojamieji kompiuteriai. 
Todėl per šį garsiakalbį be jokių laidų galite mėgautis 
mėgstama muzika, vaizdo įrašų arba žaidimų garsu.

„wOOx™“ technologija

„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių 
koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius 
dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso 
sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia 
harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių 
spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir 
aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų 
perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. 
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška 
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius 
žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ 
sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, 
naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina 
muzikos poveikį.

2 pasirenkami garsumo nustatymai
Du garsumo nustatymai, kad būtų patogu naudotis ir 
klausytis muzikos bet kurioje vietoje, tiek įjungus 

patalpos, tiek lauko režimą. Naudokite patalpos 
režimą norėdami mėgautis galingais žemaisiais 
dažniais ir itin aiškiu garsu arba įjunkite lauko režimą, 
pageidaudami klausytis muzikos visu garsumu 
atviroje erdvėje.

Susiekite keletą BR-1Xs

Norėdami mėgautis galingesniu garsu lauke kuo 
daugiau BR-1Xs naudodami specialų įpakuotą garso 
laidą. Sujungus įrenginius, visų BR-1Xs garsumas bus 
sinchronizuotas. Tiesiog pakeiskite prie jūsų 
įrenginio prijungto BR-1X garsumą, kad 
pakeistumėte visų garsiakalbių garsumą.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir 
kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie 
„Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) 
prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių 
išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo 
muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia 
geresnį garsą.

Integruotas mikrofonas
Integruotas mikrofonas, kad galėtumėte kalbėtis 
telefonu įjungę garsiakalbį
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Specifikacijos
Suderinamumas
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“, „iPad 

mini“, „iPad“ su „Retina“ ekranu
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S, „iPhone 5“
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• veikia su: „Bluetooth“ 4.0 arba senesne versija
• kiti „Bluetooth“ įrenginiai

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso įvestis (3,5 mm)
• „Micro USB“ prievadas: Įkraukite BR-1X prijungę 

prie kompiuterio

Patogumas
• Integruotas mikrofonas: Naudokite garsiakalbį 

konferenciniam skambučiui

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 5 W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų 

dažnių skleistuvas
• Garsiakalbiai: 2 x 2?

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• Baterijos tipas: Ličio polimero (integruota)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 6 val.

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, laidas 

rankoms, garso laidas, skirtas BR-1Xs sujungti, 
Garantijos lapas, Tarptautinės garantijos lapas, 
Trumpa instrukcija

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 210 x 100 x 

80 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 260 x 110 x 110 

mm
• Gaminio svoris: 0,5 kg
• Svoris su pakuote: 0,95 kg
•

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.
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