
 

 

Philips
ลำโพงพกพาแบบไร้สาย

• สีขาว
• 8 วัตต์

SB7210
เสียงกระหึ่ม, ชัดเจนถึงขีดสุด

ทนทานและดึงดูดสายตา ทั้งยังกันกระแทก Philips Shoqbox SB7200 ซีรี่ส์ 
ทำให้คุณเพลิดเพลินในการฟังเพลงแบบไร้สาย ไร้กังวล ขณะผจญภัยบนท้องถนนด้วยเสียงกระหึ่ม 
ทุ้มลึกและชัดเจน

ประสิทธิภาพเสียง
• ทรงพลังด้วยตัวขับนีโอไดเมียม 2 ตัว
• เสียงดังกระหึ่มและชัดเจน
• จับคู่ Shoqboxes 2 ตัวเป็นลำโพงซ้าย-ขวา
ใช้งานได้หลากหลาย
• การสตรีม Bluetooth
• เลื่อนผ่านเซนเซอร์เพื่อข้ามเพลง
• ไมโครโฟนในตัวสำหรับโทรศัพท์ที่มีลำโพง
• พร้อมท์แสดงสถานะด้วยเสียง
พกพาได้
• แม้จะทำหล่น เปียกน้ำก็ยังใช้ได้
• แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว



 ทรงพลังด้วยตัวขับนีโอไดเมียม 2 ตัว

สร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวขับเสียงทำจากนีโอไดเมีย
ม 2 ตัว และระบบ wOOx 
ให้คุณได้ดื่มด่ำกับคุณภาพเสียงชั้นยอดได้ดั่งใจ
ปรารถนาจากลำโพงขนาดเล็ก 
ด้วยพลังเสียงชั้นเยี่ยม 
ความชัดใสของเสียงจนน่าอัศจรรย์ใจ 
และเสียงเบสที่ทุ้มลึก 
คุณจึงสามารถสัมผัสกับประสิทธิภาพแห่งเสียงชั้
นเลิศได้ในทุกๆ แห่ง

ลำโพง Bluetooth แบบพกพา
Bluetooth 
คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายช่วงสั้นที่มีสัญญ
าณแรงและประหยัดพลังงาน 
เทคโนโลยีนี้ช่วยให้การเชื่อมต่อไร้สายกับอุปกร
ณ์ Bluetooth อื่นเป็นเรื่องง่าย 
คุณจึงสามารถเล่นเพลงที่ชื่นชอบจากสมาร์ทโฟ
น แท็บเล็ต หรือแม้แต่แลปทอป รวมทั้ง iPod 
หรือ iPhone บนลำโพงที่เปิดใช้งาน Bluetooth 
ได้แสนง่ายดาย

ป้องกันการกระแทกและน้ำ

Philips SHOQBOX 
ได้รับการออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการตกหล่
นและน้ำ 
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการผจญภัยนอกสถานที่ 
การออกแบบป้องกันน้ำหมดกังวลเรื่องฝนตกหรื
อน้ำหกรด 

ตัวเครื่องผลิตจากยางซึ่งเป็นวัสดุพิเศษที่ทนทาน
ต่อการตกหล่นและการใช้งานอย่างทรหด 
เพียงหย่อนลงในกระเป๋าหรือแขวนไว้กับกระเป๋
าเป้ 
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานนอกสถานที่ที่ต้
องการความทนทาน

เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

SHOQBOX 
ทำงานด้วยเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว 
เพียงเลื่อนนิ้วผ่านเซนเซอร์จากซ้ายไปขวาหรือ
ขวาไปซ้ายเพื่อข้ามไปยังแทร็คถัดไปหรือแทร็ค
สุดท้าย 
วางมือไว้เหนือเซนเซอร์เป็นเวลาหนึ่งวินาทีเพื่อ
หยุดการเล่นเพลงชั่วคราว 
ทำซ้ำอีกครั้งเพื่อเล่นเพลง 
การควบคุมด้วยท่าทางช่วยให้คุณควบคุมเพลงข
องคุณได้ง่าย

ไมโครโฟนในตัว

พร้อมมีไมโครโฟนในตัว 
อุปกรณ์ยังสามารถทำงานเป็นโทรศัพท์แบบมีล
ำโพงได้อีกด้วย เมื่อมีสายเรียกเข้า 
เพลงจะหยุดเล่นชั่วคราว 
และคุณจะสามารถพูดคุยผ่านลำโพงได้ 
ไม่ว่าจะเป็นสายการประชุมธุรกิจ 
หรือจะเป็นการพูดคุยกับเพื่อนๆ จากงานปาร์ตี้ 
แบบไหนๆ ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม

เสียงเตือน

เสียงเตือนพร้อมใช้งานในภาษาต่างๆ 
จึงช่วยแสดงสถานะของระดับแบตเตอรี่ได้ทันที
หรือแจ้งเตือนว่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกั
บลำโพงถูกต้องแล้วหรือไม่

จับคู่ shoqboxes 2 ตัวเข้าด้วยกัน

คุณสามารถจับคู่ลำโพง Shoqboxes 2 
ตัวเข้ากับเซนเซอร์อัจฉริยะเพื่อสร้างเป็นระบบ
สเตอริโอที่ให้เสียงจากด้านซ้ายและขวา 
เพียงแค่วางลำโพงทั้งสองลงแต่ละข้างและเลื่อ
นปลายนิ้วผ่านเซนเซอร์ทั้งสองจากด้านนอกพร้
อมๆ กันเท่านั้น 
นี่คือรูปแบบที่เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้หรือการสั
งสรรค์ 
เพลิดเพลินไปกับเสียงสเตอริโออันทรงพลังเมื่อ
ฟังเพลง ชมภาพยนตร์ หรือเล่นเกม
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ไฮไลต์
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สีขาว 8 วัตต์
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ความสามารถในการใช้ร่วมกันได้
• ใช้งานได้กับ: สมาร์ทโฟน Bluetooth ทั่วไป, 

แท็บเล็ต, อุปกรณ์เล่นเพลง
• iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3rd generation หรือใหม่กว่า
• แท็บเล็ต Android และสมาร์ทโฟน: ที่มี Android 2.1 

และ Bluetooth 2.1 หรือสูงกว่า
• อุปกรณ์เล่นเพลงอื่นๆ: Bluetooth 2.1 หรือสูงกว่า
สะดวกสบาย
• เซนเซอร์อัจฉริยะ: สำหรับการข้ามเพลงและจับคู่ 

Shoqboxes 2 ตัวเป็นลำโพงซ้าย-ขวา
• การแสดงสถานะด้วยเสียง: 

สำหรับระดับไฟแบตเตอรี่
การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
• Bluetooth Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• ระยะการทำงานของ Bluetooth: ระดับสายตา 10 ม. 

หรือ 30 ฟุต
เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2 x 4W

• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• ลำโพง: 2 x 1"
ลำโพง
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ตัวให้เสียงเบสของ 

wOOx
• ตัวขับเสียง: ระบบ Neodynium magnet
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• ประเภทแบตเตอรี่: ลิเธียม (ในตัวเครื่อง)
• เวลาใช้งานของแบตเตอรี่: 8 ชม.
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สาย USB 

สำหรับชาร์จด้วย PC, ใบรับประกัน, 
ใบรับประกันทั่วโลก, คู่มือการติดตั้งอย่างรวดเร็ว

ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 72 x 68 x 179 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 133 x 100 x 200 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.488 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 0.953 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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* การป้องกันการตกกระแทกวัดได้จากความสูงโดยประมาณ 0.8 ม. 
การป้องกันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของการตกกระแทก

* ตัวเครื่องของ SHOQBOX มีคุณสมบัติ "กันน้ำ" ซึ่งเหมือนกันกับ IEC 
60529 IPX4 แต่ไม่ใช่การป้องกันน้ำและไม่ควรจุ่มเครื่องลงในน้ำ 
และไม่ควรใช้ในห้องอาบน้ำ

* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการ
ตั้งค่า

http://www.philips.com

