
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth®
Bediening via gebaren, 
spatwaterbest.
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
8 W, oplaadbare batterij

SB7200
Groots en ongelofelijk 

helder geluid
Speel uw muziek luid en duidelijk af met de spat- en valbestendige Philips Shoqbox 
SB7200-serie. Ga eropuit en neem uw muziek mee op deze robuuste speler voor 
draadloze muziek met een diep, maar helder geluid.

Geluidsprestaties
• Met twee neodymium-drivers
• Krachtig en helder geluid
• Koppel twee ShoqBoxes voor een linker- en rechterluidspreker

Veelzijdigheid
• Bluetooth-streaming
• Veegsensor om nummers over te slaan
• Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
• Spraakopdracht voor feedback

Draagbaarheid
• Laten vallen? Water gemorst? Geen probleem!
• Ingebouwde lithiumbatterij



 Met twee neodymium-drivers

Dankzij de twee neodymium-
luidsprekerdrivers en het wOOx-systeem 
biedt deze luidspreker gewoonweg het beste 
geluid dat u zou kunnen verwachten met zo'n 
klein formaat. Het groots geluid, de ultieme 
zuiverheid en de diepe bassen staan garant 
voor het beste geluid, waar u ook bent.

Draagbare Bluetooth-luidsprekers
Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding met andere Bluetooth-apparaten 
mogelijk, zodat u uw favoriete muziek 
eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet, iPod of 
iPhone kunt afspelen.

Val- en spatbestendig

Deze Philips SHOQBOX is ontwikkeld om 
spatten en schokken te weerstaan, ideaal voor 
avonturiers. Geen zorgen meer over regen of 

gemorste vloeistoffen dankzij het 
spatbestendige ontwerp. De rubberen 
behuizing is van speciaal, stevig materiaal dat 
druppels en ruw gebruik kan weerstaan. Gooi 
hem gewoon in uw tas of hang hem aan uw 
rugzak. Perfect voor buiten, waar een beetje 
extra stevigheid geen kwaad kan.

Bewegingssensor

SHOQBOX is voorzien van een 
bewegingssensor. Veeg gewoon over de 
sensor naar rechts of naar links om naar het 
volgende of het vorige nummer te gaan. Plaats 
uw hand een seconde over de sensor om de 
muziek te pauzeren. Herhaal dit om weer af te 
spelen. Door de gemakkelijke bediening door 
middel van beweging is het regelen van uw 
muziek kinderspel.

Ingebouwde microfoon

Dankzij de ingebouwde microfoon werkt het 
apparaat ook als luidsprekertelefoon. 
Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de 

muziek onderbroken en kunt u via de 
luidspreker praten. Of u nu een zakelijke 
vergadering wilt volgen of een vriend wilt 
bellen als u op een feestje bent, het werkt 
altijd.

Spraakopdracht

De spraakopdracht is beschikbaar in 
verschillende talen. U krijgt onmiddellijk 
feedback over het batterijniveau of een 
waarschuwing als uw apparaat niet goed is 
aangesloten.

Twee shoqboxes combineren

U kunt twee SHOQBOX-luidsprekers met 
slimme sensoren combineren tot een 
stereosysteem met een linker- en 
rechterkanaal. Plaats de twee luidsprekers 
gewoon naast elkaar en gebruik uw handen om 
gelijktijdig over beide sensoren van buiten naar 
binnen te vegen. Perfect voor feestjes en 
andere gelegenheden waar u volop van muziek, 
films en games in goede stereo wilt genieten.
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Kenmerken
Draadloze draagbare luidspreker
Bluetooth® Bediening via gebaren, spatwaterbest., Ingebouwde microfoon voor oproepen, 8 W, oplaadbare 
batterij



Publicatiedatum  
2016-03-28

Versie: 5.0.13

12 NC: 8670 000 87371
EAN: 08 71258 16361 11

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve 
eigenaren.

www.philips.com
Compatibiliteit
• geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, tablets, muziekspelers
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Comfort
• Slimme sensor: om nummers over te slaan en twee 

ShoqBoxes te koppelen voor een linker- en 
rechterluidspreker

• Gesproken feedback: op batterijniveau

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

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W

• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekers: 2 x 1"

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
• Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Vermogen
• Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8,0 uur

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, USB-

kabel voor laden via de PC, Garantiecertificaat, 
Wereldwijde garantiekaart, Snelle 
installatiehandleiding

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 72 x 68 x 179 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 133 x 100 x 200 

mm
• Gewicht van het product: 0,488 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,953 kg
•
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Specificaties
Draadloze draagbare luidspreker
Bluetooth® Bediening via gebaren, spatwaterbest., Ingebouwde microfoon voor oproepen, 8 W, oplaadbare 
batterij

* Valbestendigheid wordt gemeten vanaf een hoogte van circa 0,8 m. 
Valbestendigheid varieert naar gelang de omstandigheden van de val.

* De behuizing van SHOQBOX biedt 'spatwaterdichte' 
waterbestendigheid die gelijkwaardig is aan de IEC 60529 IPX4-
norm. De behuizing is niet waterdicht, mag nooit in water worden 
gedompeld en mag niet in badkamers worden gebruikt.

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