
 

 

Philips
trådlös, bärbar högtalare

Lila
8 W

SB7260
Stort och otroligt klart ljud

Lyssna på musik oavsett var du befinner dig med det stänk- och stöttåliga musiksystemet 
Philips Shoqbox SB7260/12. Ta med dig din musik utomhus med den här tåliga spelaren 
som gör att du kan lyssna på musik trådlöst med stort men ändå klart ljud.

Ljudprestanda
• Drivs av 2 neodymium-element
• Starkt och klart ljud
• Para ihop två ShoqBox till V/H högtalare

Mångsidighet
• Bluetooth-strömning
• Dragsensor för att hoppa över låtar
• Inbyggd mikrofon för högtalartelefon
• Röstuppmaning för återkoppling

Enkel att ta med sig
• Tappa den, spill vatten på den – och använd den som vanligt
• Inbyggt litiumbatteri



 Drivs av 2 neodymium-element

Den är konstruerad med 2 högtalarelement i 
neodymium och wOOx-system och ger helt 
enkelt det bästa ljud du kan tänka dig från en så 
liten högtalare. Stort ljud, förvånande klarhet 
och djup bas som gör att du får bästa 
ljudprestanda var du än är.

Bärbara Bluetooth-högtalare
Bluetooth är en teknik för trådlös 
kommunikation på nära avstånd som är både 
stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel 
trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, 
så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik 
från alla smartphones, surfplattor och till och 
med bärbara datorer, inklusive iPod eller 
iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Fall- och spillsäker

Philips SHOQBOX klarar stänk och fall, vilket 
gör den perfekt för alla utomhusäventyrare. 
Tack vare den stänksäkra designen behöver du 
inte bry dig om regn eller vattenstänk. 
Gummihöljet är ett specialiserat och tåligt 

material som klarar av hård användning. Släpp 
ned den i väskan eller häng den från 
ryggsäcken. Passar perfekt utomhus där lite 
extra tålighet kan behövas.

Rörelsesensor

SHOQBOX är utrustad med en rörelsesensor. 
Dra från vänster till höger eller från höger till 
vänster över sensorn så går du till nästa eller 
föregående spår. Lägg handen över sensorn i 
ett ögonblick så pausar du musiken, och gör 
samma sak så återupptas uppspelningen. Varje 
rörelse låter dig kontrollera musiken på 
enklast möjliga vis.

Inbyggd mikrofon

Med den inbyggda mikrofonen fungerar Philips 
SHOQBOX även som högtalartelefon. Vid ett 
inkommande samtal pausas musiken så att du 
kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om 
du ringer affärssamtal eller pratar med 
kompisar när du är på fest fungerar det 
fantastiskt bra.

Röstuppmaning

Röstuppmaningen kan användas på olika språk. 
Det ger omedelbar feedback om batterinivå 
eller meddelar om högtalaren är korrekt 
ansluten till enheten.

Para ihop 2 ShoqBox

Du kan para ihop 2 SHOQBOX-högtalare med 
den smarta sensorn och få ett vänster- och 
högerkanaligt stereosystem. Placera helt enkelt 
de två högtalarna bredvid varandra och för 
händerna över båda sensorerna utifrån och in 
samtidigt. Perfekt för fester. Ta del av stort 
stereoljud från musik, film och spel.
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* Den är fallsäker upp till ungefär 0,8 m. Säker fallhöjd beror på yttre 
förhållanden.

* SHOQBOXs kåpa är "stänksäker" enligt IEC 60529 IPX4. Den är inte 
vattentät och ska aldrig sänkas ned i vatten, och bör inte användas i 
badrum.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.

http://www.philips.com

