
 

 

Philips
altifalante portátil sem fios

Púrpura
8 W

SB7260
Som potente e surpreendentemente 

nítido
Ouça este som potente e majestoso do sistema de música Philips Shoqbox SB7260/12 à prova de água 

e de quedas. Leve a sua música para o exterior com este resistente guerreiro do asfalto que lhe permite 

desfrutar de música sem fios - e sem medos - com um som potente, profundo e nítido.

Desempenho de som
• Equipado com 2 diafragmas de neodímio
• Som alto e nítido
• Emparelhar 2 Shoqboxes com altifalantes esq. e dir.

Versatilidade
• Transmissão via Bluetooth
• Sensor de deslocamento para avançar músicas
• Microfone incorporado para alta-voz
• Mensagens de voz informativas

Portabilidade
• Deixe-a cair, molhe-a e continue a utilizá-la
• Bateria de lítio integrada



 Equipado com 2 diafragmas de neodímio

Construído com 2 diafragmas de altifalante em 
neodímio e com sistema wOOx; simplesmente 
o melhor som que se pode esperar de um 
altifalante tão pequeno. Som amplo, nitidez 
inacreditável e graves profundos para lhe 
proporcionar o melhor desempenho de som 
em qualquer lugar.

Altifalantes portáteis Bluetooth
O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação 
sem fios de curto alcance que oferece 
fiabilidade e eficiência energética. A tecnologia 
permite uma fácil ligação sem fios a outros 
dispositivos Bluetooth, para poder reproduzir 
facilmente as suas músicas favoritas de 
qualquer smartphone, tablet ou até de um 
computador portátil, incluindo iPods ou 
iPhones, no altifalante com Bluetooth.

À prova de quedas e salpicos

Esta Philips SHOQBOX foi fabricada para 
resistir a salpicos e quedas, perfeita para 
aventureiros da natureza. Não precisa de se 

preocupar com chuva ou derrames graças ao 
design com protecção contra salpicos. O 
revestimento em borracha é um material 
resistente especial que resiste a quedas e 
utilizações em condições difíceis. Basta colocá-
lo dentro do seu saco ou pendurá-lo na sua 
mochila. Perfeito para actividades ao ar livre 
que requerem uma dose extra de robustez.

Sensor de movimento

A SHOQBOX está equipada com um sensor 
de movimento. Basta passar a mão sobre o 
sensor da esquerda para a direita ou da direita 
para a esquerda para saltar para a faixa seguinte 
ou anterior. Coloque a sua mão sobre o 
sensor durante um segundo para colocar uma 
música em pausa. Faça-o novamente para 
voltar a reproduzir. O controlo gestual simples 
permite-lhe controlar a sua música com toda a 
facilidade.

Microfone incorporado

Com o seu microfone incorporado, a Philips 
SHOQBOX também funciona como alta-voz 

para telefone. Quando é recebida uma 
chamada, a música é colocada em pausa e pode 
falar através do altifalante. Telefone para uma 
reunião de negócios ou ligue a um amigo de 
uma festa. Funciona na perfeição em qualquer 
situação.

Mensagens de voz

As mensagens de voz estão disponíveis em 
vários idiomas. Estas fornecem informações 
imediatas sobre o nível da bateria ou avisam se 
o altifalante está correctamente ligado ao seu 
dispositivo.

Emparelhar 2 Shoqboxes

Pode emparelhar 2 altifalantes SHOQBOX 
com o sensor inteligente para um sistema 
estéreo dos canais esquerdo e direito. Basta 
colocar os dois altifalantes lado a lado e passar 
as suas mãos sobre os dois sensores em 
simultâneo, num movimento do exterior para 
o interior. Perfeito para festas ou convívios. 
Desfrute de um som estéreo poderoso de 
música, filmes e jogos.
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Compatibilidade
• Funciona com: a maioria dos smartphones com 

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

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

versão 2.1 ou superior

Funcionalidades
• Sensor inteligente: para avançar músicas e 

emparelhar 2 Shoqboxes nos altifalantes esq. e dir.
• Confirmação de voz: sobre o nível da bateria

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 4 W
• Sistema de som: Estéreo
• Altifalantes: 2 x 1"

Altifalantes
• Melhoramento do altifalante: Radiador de Graves 

wOOx
• Diafr. altifalantes: Sistema de magneto de neodímio

Alimentação
• Alimentação: 100-240 V CA, 50/60 Hz
• Tipo de pilhas: lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Cabo USB para carregamento via 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 (LxPxA): 133 x 100 x 

200 mm
• Peso do produto: 0,488 kg
• Peso incl. embalagem: 0,953 kg
•
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* A resistência a quedas é medida a uma altura de aprox. 0,8 m. A 
protecção contra a queda varia consoante as condições desta.

* A estrutura da SHOQBOX oferece uma resistência à água do tipo 
"à prova de salpicos" equivalente à IEC 60529 IPX4. Esta não é à 
prova de água e nunca deve ser imersa em água nem utilizada em 
casas de banho.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.
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