
 

 

Philips
bezdrôtový prenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Ovl. gest., odolné voči postr. tek.
Vstavaný mikrofón na hovory
8 W nabíjateľná batéria

SB7200
Mohutný, no šokujúco jasný zvuk

Prehrávajte svoju hudbu nahlas a naplno cez reproduktory Philips Shoqbox série SB7200, ktoré zvládnu 

aj postriekanie vodou alebo pád. Zoberte svoju obľúbenú hudbu do prírody v tomto odolnom 

outdoorovom reproduktore. Hudbu môžete prehrávať bezdrôtovo a bez strachu z poškodenia. 

Vychutnajte si masívny, no mimoriadne čistý zvuk.

Zvukový výkon
• S výkonom 2 neodýmiových budičov reproduktorov
• Hlasný a čistý zvuk
• Spárujte 2 reproduktory Shoqbox pre stereo zvuk

Všestrannosť
• Prúdový prenos zvuku cez Bluetooth
• Dotykový snímač na prepínanie skladieb
• Vstavaný mikrofón pre telefónne hovory
• Hlasová odozva s informáciami

Prenosnosť
• Spadne vám, oblejete ho a on stále funguje
• Zabudovaná lítiová batéria



 S výkonom 2 neodýmiových budičov 
reproduktorov

Vďaka 2 neodýmiovým budičom 
reproduktorov a systému wOOx získate viac, 
ako by ste od tak malého reproduktora mohli 
očakávať. Silný zvuk, prekvapujúca čistota a 
hlboké basy vám umožnia vychutnať si skvelý 
poslucháčsky zážitok kdekoľvek.

Prenosné reproduktory s pripojením 
Bluetooth
Bluetooth je technológia bezdrôtovej 
komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je 
spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto 
technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové 
pripojenie k iným zariadeniam s technológiou 
Bluetooth, takže cez reproduktor s funkciou 
Bluetooth môžete prehrávať svoju obľúbenú 
hudbu z akéhokoľvek smartfónu, tabletu alebo 
aj prenosného počítača, vrátane zariadení iPod 
alebo iPhone.

Odolné voči pádu a špliechajúcej vode

Tento reproduktor Philips SHOQBOX je 
navrhnutý tak, aby odolal špliechajúcej vode aj 
pádom – dokonalý pre dobrodružstvá pod 
holým nebom. Vďaka vodeodolnému dizajnu sa 

nemusíte báť dažďa ani rozliatej vody. Gumené 
puzdro je vyrobené zo špeciálneho odolného 
materiálu, ktorý vydrží aj pády a nešetrné 
zaobchádzanie. Jednoucho zariadenie hoďte do 
tašky alebo ho zaveste na batoh. Ideálne pre 
aktivity vonku, kde je odolnosť skvelou 
výhodou.

Snímač pohybu

SHOQBOX je vybavený snímačom pohybu. Ak 
chcete prejsť na nasledujúcu alebo 
predchádzajúcu skladbu, stačí prejsť po snímači 
zľava doprava alebo sprava doľava. Chvíľu 
podržte ruku na snímači a prehrávanie hudby 
sa pozastaví. Urobte to znova a prehrávanie sa 
obnoví. Jednoduché gestá vám umožnia 
ovládať prehrávanie hudby tým najľahším 
spôsobom.

Vstavaný mikrofón

Vďaka vstavanému mikrofónu môže produkt 
fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. 
Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví 
prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať 
pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný 
telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. 
V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Hlasová odozva

Hlasová odozva je k dispozícii v rôznych 
jazykoch. Poskytne vám okamžité informácie o 
úrovní nabitia batérie alebo o správnom 
pripojení reproduktora k zariadeniu.

Spárovanie dvoch reproduktorov 
Shoqbox

Môžete spárovať 2 reproduktory SHOQBOX 
s inteligentným snímačom a vytvoriť tak 
stereofonický systém s ľavým a pravým 
kanálom. Stačí položiť dva reproduktory vedľa 
seba a naraz prejsť rukami ponad oba snímače 
smerom zvonka dnu. Dokonalé pre večierky 
alebo stretnutia. Vychutnajte si hudbu, filmy 
alebo hry v stereo zvuku.
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Kompatibilita
• pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou 

Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 
Bluetooth 2.1 alebo novšou

Vybavenie a vlastnosti
• Inteligentný snímač: na prepínanie skladieb a 

spárovanie 2 reproduktorov Shoqbox pre stereo 
zvuk

• Hlasová odozva s informáciami: o úrovni nabitia 
batérií

Pripojiteľnosť
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 4 W

• Zvukový systém: Stereofónny
• Reproduktory: 2 x 1"

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktora: wOOx vyžarovanie 

basov
• Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový 

systém

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel 

striedavého prúdu (AC), Kábel USB na nabíjanie 
cez počítač, Potvrdenie záruky, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalačná 
príručka

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 72 x 68 x 179 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 133 x 100 x 200 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,488 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,953 kg
•
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* Odolnosť voči pádu sa meria z približnej výšky 0,8 m. Ochrana pred 
pádom závisí od konkrétnych podmienok pádu.

* Skrinka reproduktora SHOQBOX ponúka ochranu pred 
striekajúcou vodou zodpovedajúcu štandardu IEC 60529 IPX4. Nie 
je vodotesná a nesmie sa ponoriť do vody ani používať v kúpeľniach.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.

http://www.philips.com

