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SB7210
Sunet puternic, şocant de clar

cu această boxă portabilă
Daţi sunetul la maxim cu sistemul muzical Philips Shoqbox SB7210/12, rezistent la stropire şi 
cădere. Duceţi muzica în spaţii exterioare cu acest tovarăş solid de drum, care vă permite să 
vă bucuraţi de muzică wireless - şi fără teamă - cu sunet puternic, profund şi totodată clar.

Performanţe sunet
• Prevăzută cu 2 drivere din neodim
• Sunet puternic și clar
• Împerecherea a 2 shoqbox într-o boxă S - D

Multifuncţional
• Streaming prin Bluetooth
• Senzor glisare pentru a sări peste cântece
• Microfon incorporat pentru telefon
• Comandă vocală pentru feedback

Portabilitate
• Scăpaţi-o, udaţi-o și continuaţi să o utilizaţi!
• Baterie cu litiu incorporată



 Prevăzută cu 2 drivere din neodim

Prevăzută cu 2 drivere din neodim și sistem 
wOOx; pur și simplu cel mai minunat sunet pe 
care l-aţi putea aștepta de la o boxă atât de 
mică. Sunet puternic, claritate șocantă și un bas 
profund, pentru a vă permite să vă bucuraţi de 
cele mai bune performanţe de sunet, oriunde 
v-aţi afla.

Boxe portabile Bluetooth
Bluetooth este o tehnologie de comunicaţii 
wireless cu rază scurtă, rezistentă și eficientă 
din punct de vedere energetic. Tehnologia 
permite conectarea ușoară wireless la alte 
dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta 
muzica preferată de pe orice smartphone, 
tabletă sau chiar laptop, inclusiv iPod sau 
iPhone cu ajutorul unei boxe cu Bluetooth 
activat, cu ușurinţă.

Rezistentă la stropire și cădere

Această boxă Philips SHOQBOX este 
construită să reziste la umiditate și șocuri, 
adică este perfectă pentru aventurierii în aer 
liber. Nu trebuie să vă faceţi griji din cauza ploii 
sau a lichidelor vărsate datorită designului ce 
oferă protecţie la umezeală. Carcasa din 

cauciuc este un material special și robust care 
poate rezista la șocuri și utilizarea în condiţii 
solicitante. Pur și simplu aruncaţi-o în geantă 
sau agăţaţi-o rucsac. Aceasta este perfectă 
pentru aventurile în exterior care necesită o 
doză suplimentară de rezistenţă.

Senzor de mișcare

SHOQBOX este echipată cu un senzor de 
mișcare. Nu trebuie decât să treceţi cu mâna 
peste senzor de la stânga la dreapta sau invers, 
pentru a trece peste direct la piesa următoare 
sau la ultima. Acoperiţi senzorul cu mâna timp 
de o secundă pentru întrerupe temporar 
muzica. Procedaţi la fel pentru a o reporni. 
Controlul ușor prin gesturi vă permite să vă 
controlaţi muzica în maniera cea mai simplă.

Microfon încorporat

Graţie microfonului încorporat, acesta 
funcţionează și ca telefon cu difuzor. Atunci 
când este recepţionat un apel, muzica este 
întreruptă și puteţi vorbi prin intermediul 
difuzorului. Organizaţi o întâlnire de afaceri. 
Sau apelaţi-vă prietenul de la o petrecere. În 
orice context, acesta va funcţiona perfect.

Comandă vocală

Comanda vocală este disponibilă în mai multe 
limbi. Aceasta oferă feedback instantaneu 
privind nivelul bateriei sau vă anunţă dacă boxa 
nu este conectată corect la dispozitivul dvs.

Împerecherea a 2 shoqbox

Puteţi împerechea 2 boxe SHOQBOX cu 
senzor inteligent, pentru un sistem stereo de 
canale Stânga și Dreapta. Trebuie doar să 
așezaţi cele două boxe una lângă cealaltă și să 
glisaţi mâinile simultan peste ambii senzori, 
dinspre exterior. Perfect pentru o petrecere 
sau o reuniune. Bucuraţi-vă de sunetul stereo 
puternic al muzicii, filmelor și jocurilor.
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Compatibilitate
• compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor 

cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Confort
• Senzor inteligent: pentru a omite cântece și pentru 

a grupa 2 Shoqboxe într-o boxă S-D
• Feedback prin voce: privind nivelul bateriei

Conectivitate
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 4W

• Sistem audio: Stereo
• Boxe: 2 x 1"

Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: Amplificator bas 

wOOx
• Drivere boxe: Sistem cu magnet din neodim

Alimentare
• Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tip baterie: litiu (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Cablu 

USB pentru încărcare PC, Certificat de garanţie, 
Certificat de garanţie internaţională, Ghid de 
instalare rapidă

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (G x A x Î): 72 x 68 x 179 mm
• Dimensiunile ambalajului (G x A x Î): 133 x 100 x 

200 mm
• Greutate produs: 0,488 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,953 kg
•
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* Rezistenţa la șocuri este măsurată de la o înălţime de aproximativ 0,8 
m. Protecţia anti-șoc variază în funcţie de condiţiile căderii.

* Corpul boxei SHOQBOX oferă o rezistenţă la stropire echivalentă 
cu gradul IEC 60529 IPX4. Nu este impermeabilă și nu ar trebui 
cufundată în apă și nu ar trebui utilizată în camera de baie.

* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
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