
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Valdymas gestais
Integruotas mikrofonas 
skambučiams
12 W, įkraunamas akumuliatorius

SB7300
Galingas, stulbinamai 

aiškus garsas
Per šį elegantišką nešiojamąjį „Philips Shoqbox SB7300/12“ garsiakalbį sklinda neįtikėtinai galingas, aiškus 

garsas su sodriais žemaisiais dažniais belaidžiu ryšiu per „Bluetooth“. Net neabejokite – iš aliuminio 

pagamintame „Shoqbox“ integruoti 4 garsiakalbiai ir „wOOx“ technologija padarys pritrenkiamą įspūdį.

Kokybiškas garsas
• Liejasi iš 4 neodimio garsiakalbių
• Dinamiškas, kambarį pripildantis garsas
• Susiekite 2 „ShoqBox“ ir L-R garsiakalbius

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

Mobilumas
• Žaiskite bet kur ir bet kada
• Vidinė ličio jonų baterija



 Liejasi iš 4 neodimio garsiakalbių

Liejasi iš 4 neodimio garsiakalbių

„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.

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

Naudojamas integruotas mikrofonas veikia taip 
pat, 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: Apima 10 m arba 30 pėdų

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 2 x 6 W

• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbiai: 4 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: 3,5 mm stereolinijos įvesties 

laidas, AC maitinimo laidas, USB kabelis – galima 
įkrauti per kompiuterį, Garantijos lapas, 
Tarptautinės garantijos lapas, Trumpa instrukcija

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 63 x 63 x 182 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 133 x 100 x 200 

mm
• Gaminio svoris: 0,61 kg
• Svoris su pakuote: 0,972 kg
•
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* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.
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