
 

 

Philips
przenośny głośnik 
bezprzewodowy

Bluetooth®
Audio-chain
Wbudowany mikrofon do 
rozmów
10 W, akumulator

SB5200A
Wspaniały dźwięk · Solidna konstrukcja 

· Możliwość łączenia
Dzięki przenośnemu głośnikowi SB5200 o atrakcyjnym wyglądzie rozkręcisz każdą 
imprezę. Włącz tryb wewnętrzny, aby uzyskać wyraźny, czysty dźwięk w domu, lub 
przełącz urządzenie na tryb zewnętrzny, aby podkręcić głośność i zachęcić ludzi do tańca.

Zadziwiająca jakość dźwięku
• Głośniki z technologią wOOx™ emitują silne i głębokie tony niskie
• 2 ustawienia dźwięku dostosowane do użytku w domu i na zewnątrz
• Tryb zewnętrzny zapewnia większą głośność i moc
• Tryb wewnętrzny oferuje głębokie basy i czysty, wysokiej jakości dźwięk

Zaprojektowany do działania przenośnego
• Wytrzymała konstrukcja i szeroki pasek ułatwiający aktywne użytkowanie
• Wbudowany akumulator ułatwiający przenoszenie urządzenia

Zaawansowana wszechstronność
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Możliwość łączenia wielu głośników BR-1X w większy zestaw muzyczny
• Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie 

głośnomówiącym
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych



 Bezprzewodowa transmisja muzyki

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą 
bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/
iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, 
takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki 
temu można w prosty sposób odtwarzać 
bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu 
bądź gry.

Technologia wOOx™

Technologia wOOx to nowy sposób budowy 
głośników oferujący fantastycznie głębokie basy o 
olbrzymiej sile dźwięku. Specjalne głośniki są idealnie 
zgrane z promiennikiem basów wOOx, a precyzyjne 
dostrojenie głośnika głównego z głośnikami 
wysokotonowymi gwarantuje płynne przejście od 
niskich i średnich do wysokich częstotliwości. 
Idealnie symetryczna konstrukcja przekładkowa z 
podwójnym zawieszeniem pozwala na uzyskanie 
precyzyjnego, dudniącego basu bez wyraźnych 
zakłóceń. Technologia wOOx pozwala w pełni 
wykorzystać objętość pudła rezonansowego, dzięki 
czemu basy są głębokie i dynamiczne i można 
naprawdę poczuć siłę muzyki.

2 ustawienia dźwięku do wyboru
Dwa ustawienia dźwięku zapewniają wygodę i 
wszechstronność użytkowania zarówno wewnątrz 
pomieszczeń, jak i na zewnątrz. Użyj trybu 

wewnętrznego, aby uzyskać potężne, krystalicznie 
czyste basy bądź przełącz urządzenie w tryb 
zewnętrzny, aby otrzymać maksymalną głośność i 
moc na świeżym powietrzu.

Możliwość łączenia wielu głośników BR-
1X

Aby uzyskać większą moc podczas użytkowania na 
zewnątrz, możesz połączyć ze sobą tyle głośników 
BR-1X, ile tylko zechcesz dzięki specjalnemu 
przewodowi audio. Po połączeniu głośność 
wszystkich elementów zestawu zostanie 
zsynchronizowana. Zmieniając głośność na głośniku 
BR-1X podłączonym do urządzenia, możesz 
kontrolować głośność całego zestawu.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu 
przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno 
proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie 
do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy 
Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty 
firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Wbudowany mikrofon
Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie 
rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym
SB5200A/10

Dane techniczne
Zgodność
• iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z 

wyświetlaczem Retina
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• Tablety i smartfony z systemem Android: z 

systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

• współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej
• inne urządzenie Bluetooth

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Wejście audio (3,5 mm)
• Port micro-USB: do ładowania głośnika BR-1X za 

pomocą komputera

Udogodnienia
• Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń 

konferencyjnych

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 5 W
• System dźwięku: Stereo
• Regulacja głośności: w górę/dół

Głośniki
• Funkcje i cechy głośników: Promiennik basów 

wOOx
• Przetworniki głośn.: 2 x 2"

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-

polimerowy (wbudowany)
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 6 godz.

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

pasek na rękę, przewód audio do łączenia ze sobą 
głośników BR-1X, Karta gwarancyjna, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej 
instalacji

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

210 x 100 x 80 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

260 x 110 x 110 mm
• Waga produktu: 0,5 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,95 kg
•

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i 
zastosowanych ustawień.
Zalety
Przenośny głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Audio-chain, Wbudowany mikrofon do rozmów, 10 W, akumulator
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