
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

Purpurinis
8W

SB7260
Galingas, stulbinamai 

aiškus garsas
Garsiai ir išdidžiai leiskite muziką per vandeniui ir smūgiams atsparią „Philips Shoqbox“ 
SB7260/12 muzikos sistemą. Leiskite mėgstamą muziką lauke per šį tvirtą keliauninką 
belaidžiu ryšiu ir be jokios baimės – klausykitės galingo, sodraus ir aiškaus garso.

Kokybiškas garsas
• Sustiprina 2 neodimio garsiakalbiai
• Sodrus ir aiškus garsas
• Susiekite 2 „ShoqBox“ ir L-R garsiakalbius

Universalumas
• „Bluetooth“ ryšys
• Braukite jutiklį, kad perjungtumėte dainas
• Vidinis telefono garsiakalbis
• Raginimas balsu norint atsiliepti

Mobilumas
• Numeskite, apliekite ir toliau naudokite!
• Vidinė ličio jonų baterija



 Sustiprina 2 neodimio garsiakalbiai

Sukurta su 2 neodimio garsiakalbiais ir 
„wOOx“ sistema; tiesiog puikus garsas, kurio 
galėtumėte tikėtis iš tokio mažo garsiakalbio. 
Didelis garsas, neįtikėtinas aiškumas ir sodrūs 
žemieji dažniai suteiks galimybę mėgautis pačia 
geriausia garso kokybe bet kur.

„Bluetooth“ mobilieji garsiakalbiai
„Bluetooth“ yra patikima ir mažai energijos 
naudojanti nedidelio nuotolio belaidžio ryšio 
technologija. Naudojant šią technologiją galima 
lengvai belaidžiu ryšiu prisijungti prie kitų 
„Bluetooth“ įrenginių, todėl lengvai galite 
klausytis mėgstamos muzikos iš bet kokio 
išmaniojo telefono, planšetinio kompiuterio ar 
net nešiojamojo kompiuterio, įskaitant „iPod“ 
arba „iPhone“ per „Bluetooth“ garso sistemą.

Apsaugotas nuo kritimų ir vandens 
purslų

Šis „Philips“ SHOQBOX yra pagamintas taip, 
kad būtų atsparus vandens purslams ir kritimui, 
todėl puikiai tinka aktyviai veiklai lauke. Dėl 
purslams saugios konstrukcijos galite 
nesirūpinti dėl lietaus ar vandens purslų. 

Guminis korpusas yra iš specialios tvirtos 
medžiagos, kuri gali atlaikyti įrenginiui nukritus 
ir neatsargiai naudojant. Paprasčiausiai įmeskite 
jį į krepšį ar prikabinkite prie kuprinės. Puikiai 
tinka veiklai lauke, kai tenka susidurti su rimtais 
išbandymais.

Judesio jutiklis

SHOQBOX turi judesio jutiklį. Paprasčiausiai 
mostelėkite virš jutiklio iš kairės į dešinę arba 
iš dešinės į kairę, kad peršoktumėte į kitą arba 
ankstesnį takelį. Sekundę palaikę ranką virš 
jutiklio laikinai sustabdysite muziką. Tai 
padarius dar kartą, ji gros toliau. Paprastais 
gestais galite valdyti muziką paprasčiausiu būdu.

Integruotas mikrofonas

Šis „Philips“ SHOQBOX su integruotu 
mikrofonu taip pat veikia kaip telefono 
garsiakalbis. Kai jums kas nors skambina, 
muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per 
garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo 
klausimais arba draugui vakarėlio metu – ši 
sistema bet kokiu atveju veikia puikiai.

Raginimas balsu

Raginimas balsu galimas įvairiomis kalbomis. Jis 
iškart praneša apie baterijų įkrovos lygį arba 
įspėja, ar garsiakalbis tinkamai prijungtas prie 
jūsų įrenginio.

Siejami 2 „Shoqbox“

Galite susieti 2 SHOQBOX garsiakalbius su 
išmaniuoju jutikliu, skirtus kairiojo ir dešiniojo 
kanalų stereosistemai. Tiesiog padėkite du 
garsiakalbius vieną šalia kito ir perbraukite 
rankomis virš abiejų jutiklių (iš išorinės pusės į 
vidų) vienu metu. Puikiai tinka vakarėliams ar 
susibūrimams. Mėgaukitės galingu muzikos, 
filmų ir žaidimų erdviniu garsu.
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Suderinamumas
• Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, 

planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesnė

Patogumas
• Sumanusis jutiklis: dainoms praleisti ir 2 „ShoqBox“ 

ir L-R garsiakalbiui susieti
• Atsiliepimas balsu: apie baterijos lygį

Prijungimo galimybė
• Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 10M or 

30FT

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 4 W

• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbiai: 2 x 1 in

Garsiakalbiai
• Garsiakalbių sustiprinimas: „wOOx“ žemųjų 

dažnių skleistuvas
• Garsiakalbiai: Neodimio magnetinė sistema

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 

50/60 Hz
• Baterijos tipas: ličio (vidinė)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Priedai
• Pridedami priedai: AC maitinimo laidas, USB 

kabelis – galima įkrauti per kompiuterį, Garantijos 
lapas, Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa 
instrukcija

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 72 x 68 x 179 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 133 x 100 x 200 

mm
• Gaminio svoris: 0,488 kg
• Svoris su pakuote: 0,953 kg
•
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* Atsparumas kritimams buvo matuotas metant apytiksliai iš 0,8 m 
aukščio. Apsauga nuo kritimo gali skirtis nuo kritimo aplinkybių.

* SHOQBOX korpusas yra atsparus vandens purslams kaip ir IEC 
60529 IPX4. Jis nėra atsparus vandeniui ir jo negalima panardinti į 
vandenį bei naudoti vonios kambaryje.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

http://www.philips.com

