
 

 

Philips
Caixa-acústica Bluetooth

Bluetooth®
Controle Guesture, à prova de 
respingos
Microfone embutido para 
chamadas
pilha recarregável de 8 W

SB7220
Som potente e surpreendentemente 

nítido
Som potente e puro à prova de umidade e choque com a caixa de som Philips Shoqbox 
série SB7200. Leve sua música para todo lugar com esse companheiro duro na queda. 
Sua música wireless e destemida em alto e bom som.

Performance sonora
• Acionado por 2 drivers de neodímio
• Som alto e nítido
• Emparelhe 2 Shoqboxes com as caixas de som Esquerda - Direita

Versatilidade
• Transmissão via Bluetooth
• Deslize pelo sensor para pular de música
• Microfone incorporado para alto-falante
• Alerta de voz para comentários

Portabilidade
• Resiste a quedas e respingos e não para de funcionar
• Bateria de lítio incorporada



 Acionado por 2 drivers de neodímio

Construído com dois drivers de alto-falantes 
de neodímio e sistema wOOx; simplesmente o 
melhor som que você poderia esperar de um 
alto-falante tão pequeno. Som potente, 
extremamente nítido e graves profundos para 
permitir que você aproveite o melhor 
desempenho de som em qualquer lugar.

Caixas de som portáteis com Bluetooth
Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
wireless de curta distância que, além de 
resistente, economiza energia. Essa tecnologia 
permite fácil conexão wireless com outros 
dispositivos Bluetooth, para que você possa 
ouvir com facilidade suas músicas favoritas de 
qualquer smartphone, tablet, laptop, iPod ou 
iPhone na caixa acústica com Bluetooth.

À prova de umidade e choques

Este Philips SHOQBOX foi criado para resistir 
a respingos e quedas, o companheiro perfeito 
para as aventuras ao ar livre. Chega de se 
preocupar com chuva ou respingos graças ao 
design protetor. O gabinete em borracha é um 
material resistente que pode suporta quedas e 

uso em situações extremas. Simplesmente 
coloque-o na bolsa ou prenda-o na mochila. É 
perfeito para atividades ao ar livre que exigem 
uma dose extra de resistência.

Sensor de movimento

O SHOQBOX é equipado com um sensor de 
movimento. Basta deslizar pelo sensor da 
esquerda para a direita para pular para a 
próxima ou para a última faixa. Coloque sua 
mão sobre o sensor por um segundo para 
pausar a música. Faça o mesmo movimento 
novamente para retomá-la. O fácil controle 
por gestos permite que você controle suas 
músicas do modo mais fácil.

Microfone incorporado

Com seu microfone embutido, ele também 
funciona como viva-voz. Quando você receber 
uma chamada, a música para e você pode falar 
pelo viva-voz. Faça uma conferência de 
negócios Ou, ligue para um amigo durante uma 
festa. De qualquer maneira, ele funciona muito 
bem.

Alerta de voz

O alerta de voz está disponível em diferentes 
idiomas. Ele fornece comentários instantâneos 
sobre o nível da bateria ou alerta se um alta-
falante está conectado corretamente ao seu 
dispositivo.

Emparelhar 2 Shoqboxes

Você pode emparelhar 2 caixas de som 
SHOQBOX com o sensor inteligente para um 
sistema estéreo de canais Esquerdo e Direito. 
Basta colocar as duas caixas de som lado a lado 
e deslizar as mãos por ambos os sensores de 
fora para dentro simultaneamente. Perfeito 
para uma festa ou um encontro. Aproveite o 
incrível som estéreo de músicas, filmes e jogos.
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Destaques
Caixa-acústica Bluetooth
Bluetooth® Controle Guesture, à prova de respingos, Microfone embutido para chamadas, pilha recarregá-
vel de 8 W
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Compatibilidade
• Opera com: a maioria dos Bluetooth, tablets, 

dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ª geração ou posterior
• Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou posterior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth 

versão 2.1 ou posterior

Praticidade
• Sensor inteligente: para pular músicas e emparelhar 

2 Shoqboxes no alto-falante Esquerdo - Direito
• Alerta de voz: sobre o nível da bateria

Conectividade
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT

Áudio
• Potência de saída (RMS): 2 x 4 W
• Sistema de áudio: Estéreo
• Caixas de som: 2 x 1"

Caixas acústicas
• Melhor desempenho de alto-falantes: Tecnologia 

wOOx Bass Radiator
• Drivers das Caixas acústicas: Sistema de ímã de 

neodímio

Alimentação
• Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz
• Tipo de bateria: lítio (integrada)
• Tempo de operação com bateria: 8 h

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Cabo 

USB para carregamento no PC, Certificado de 
garantia, Folheto de garantia mundial, Guia de 
instalação rápida

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 72 x 68 x 

179 mm
• Dimensões da embalagem (L x P x A): 133 x 100 x 

200 mm
• Peso do produto: 0,488 kg
• Peso, incluindo embalagem: 0,953 kg
•
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Especificações
Caixa-acústica Bluetooth
Bluetooth® Controle Guesture, à prova de respingos, Microfone embutido para chamadas, pilha recarregáv-
el de 8 W

* A resistência a quedas é medida a uma altura aproximada de 0,8 m. 
A proteção antiquedas pode variar, dependendo das condições da 
queda.

* A estrutura do SHOQBOX oferece resistência "à prova de 
respingos" equivalente ao padrão IEC 60529 IPX4. Não é à prova 
d'água e não deve ser mergulhado na água ou ser usado no banheiro.

* A duração da bateria varia de acordo com o uso e os ajustes.
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