
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth®
Audionetwerk
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
10 W, oplaadbare batterij

SB5200G
Geweldig geluid · Robuust 

· Netwerkfunctionaliteit
Waar u ook bent, het is overal feest dankzij het epische geluid en het hippe design van de 
draagbare SB5200-luidspreker. Kies de modus voor binnenshuis en geniet van kraakhelder geluid 
of schakel over naar de modus voor buiten en draai het volume omhoog tot iedereen los gaat.

Overweldigend geluid
• wOOx™-luidsprekertechnologie voor een diepe en krachtige bas
• 2 geluidsinstellingen voor gebruik binnenshuis en buitenshuis
• Modus voor buitenshuis voor meer volume
• Modus voor binnenshuis voor diepe basgeluiden en helderheid voor geluid van topkwaliteit

Ontworpen voor onderweg
• Robuust ontwerp en een extra grote polsband voor actief gebruik
• Ingebouwde oplaadbare batterij voor nog meer bewegingsvrijheid

Geavanceerde veelzijdigheid
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Koppel meerdere BR-1X's tot een groter muzieksysteem
• Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten



 Draadloos muziek streamen

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.

wOOx™-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas 
kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze 
afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de 
tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage 
en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische sandwich 
zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder 
opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een 
diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van 
de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te 
verhogen.

2 geluidsinstellingen
Twee geluidsinstellingen voor uw gemak en meer 
veelzijdigheid: de modi voor binnenshuis en 

buitenshuis. Kies de modus voor binnenshuis voor 
een diepe bas en kraakhelder geluid of de modus 
voor buitenshuis voor maximaal volume in de 
buitenlucht.

Koppel meerdere BR-1X's

Gebruik de speciale meegeleverde audiokabel om zo 
veel BR-1X's als u wilt aan elkaar te koppelen, voor 
een maximaal geluid buitenshuis. Zodra u de BR-1X's 
aan elkaar hebt verbonden, wordt het volume 
gesynchroniseerd. Om het volume op alle BR-1X's 
aan te passen , hoeft u alleen maar het volume aan te 
passen op de BR-1X die is verbonden met het 
apparaat.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van 
draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw 
apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op 
uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers 
de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de 
verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw 
hele muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Ingebouwde microfoon
Ingebouwde microfoon voor 
luidsprekertelefoonfunctie
SB5200G/10

Specificaties
Compatibiliteit
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad, iPad mini, iPad met 

Retina-scherm
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• werken met: Bluetooth 4.0 of lager
• ander Bluetooth-compatibel apparaat

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audio-ingang (3,5 mm)
• micro-USB-poort: om BR-1X op te laden via PC

Comfort
• Ingebouwde microfoon: voor gesprekken via de 

luidspreker

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Volumeregeling: omhoog/omlaag

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
• Luidsprekerdrivers: 2 x 2"

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: Lithium-polymeer (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 6 uur

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

polsband, audiokabel om BR-1X's te koppelen, 
Garantiecertificaat, Wereldwijde garantiekaart, 
Snelle installatiehandleiding

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 210 x 100 x 80 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 260 x 110 x 110 

mm
• Gewicht van het product: 0,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,95 kg
•

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de 
instellingen.
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