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SBM100GRY
Ένα φορητό ηχείο "όλα σε ένα"

Απολαύστε μουσική ακρόαση από το φορητό ηχείο "όλα σε ένα" της Philips. Παίξτε τα αγαπημένα 

σας κομμάτια μέσω κάρτας MicroSD/σύνδεσης εισόδου AUX. Το ηχείο τεχνολογίας wOOx™ 

είναι μικρό, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία και βγαίνει σε διάφορα χρώματα.

Απολαύστε μουσική από πολλαπλές πηγές
• Εύκολη αναπαραγωγή από την κάρτα MicroSD
• Ενσωματωμένο ψηφιακό ραδιόφωνο FM
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Πλούσιος και καθαρός ήχος
• Τεχνολογία ηχείων wOOx™ για πλούσια και δυνατά μπάσα
• Συνολική ισχύς εξόδου 1,5W RMS

Εύκολη χρήση
• Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών για καλύτερη προσωπική μουσική απόλαυση
• Μικρό και φορητό



 Κάρτα micro SD
Φορτώστε την κάρτα με το περιεχόμενο που 
θέλετε, συνδέστε τη στη συσκευή αναπαραγωγής 
και απολαύστε ανεξάντλητες επιλογές 
ψυχαγωγίας.

Ψηφιακό ραδιόφωνο FM
Το ψηφιακό ραδιόφωνο, εκτός από την αναλογική 
μετάδοση FM, είναι ένας νέος τρόπος 
ραδιοφωνικής μετάδοσης μέσω δικτύου επίγειων 
πομπών. Παρέχει περισσότερες επιλογές και 
καλύτερη μετάδοση πληροφοριών με 
πεντακάθαρη ποιότητα ήχου. Ο δέκτης κλειδώνει 
στο ισχυρότερο σήμα που εντοπίζει. Με τους 
ψηφιακούς σταθμούς οι συχνότητες δεν 
χρειάζεται να απομνημονεύονται, ενώ τα 
ηχοσυστήματα συντονίζονται βάσει του ονόματος 
του σταθμού, για να μην υπάρχουν διπλές 
εγγραφές.

Συνολική ισχύς εξόδου 1,5W RMS
Το σύστημα αυτό έχει συνολική ισχύ εξόδου 1,5W 
RMS. H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση 
τετραγωνική τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό 
μέγεθος μέτρησης της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα 
καλύτερα, της ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται 
από έναν ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται 
σε watt. Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που 
αποδίδεται στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού 
καθορίζει την παραγόμενη ηχητική ισχύ. Όσο 
περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική 
ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Τεχνολογία ηχείων wOOx™
Η τεχνολογία wOOx™ αποτελεί μια 
επαναστατική ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη 
δυνατότητα να ακούτε και να αισθάνεστε 
εξαιρετικά βαθιά μπάσα σε μεγαλύτερο βαθμό από 
οποιοδήποτε άλλο ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί 
ηχείων συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή 
μπάσων wOOx™, ενώ ο ακριβής συντονισμός 
του κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή 
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές 
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως 
συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και 
ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η 
τεχνολογία wOOx™ παράγει πλούσια και 
δυναμικά μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το 
χώρο του πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να 
μεγεθύνει ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.
SBM100GRY/00

Χαρακτηριστικά
• Ευαισθησία εισόδου: 600 mV • Μουσική αναπαραγωγή: 6 ώρ.
•

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

10,7 x 7,1 x 3,6 εκ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

4,2 x 2,8 x 1,4 ίντσες
• Βάρος: 0,104 κ.
• Βάρος: 0,229 lb

Δεξί/αριστερό ηχείο
• Οδηγός ηχείου: 1 οδηγός wOOx, 1 πλήρους 
εύρους 1,5"

• Εύρος ισχύος οδηγού: 0-5W x 1
• Εύρος συχνοτήτων: 100 Hz-20 kHz

Ηχοσυστήματα
• Ενίσχυση ήχου: Τεχνολογία wOOx
• Ενισχυτής ισχύος ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής 
κατηγορίας "AB"

• Συνολική ισχύς εξόδου: 1,5W RMS (μέγιστη)
• Εύρος συχνοτήτων: 20Hz-20kHz
• Λόγος σήματος/θορύβου: > 70 dB
• THD: < 1%

Αναπαραγωγή ήχου
• Υποστηριζόμενη μορφή ήχου: MP3
• Μέσα αναπαραγωγής: Κάρτα micro SD
• Λειτουργία αναπαραγωγής: Αναπαραγωγή και 
παύση, Γρήγορη κίνηση εμπρός και πίσω, 
Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου κομματιού

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux
• Έξοδος ακουστικών
• Φόρτιση USB

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ζώνες δέκτη: FM

Αξεσουάρ
• Καλώδιο USB: για φόρτιση
• υποδοχή 3,5 χιλ. για κεραία

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: Ενσωματωμένη μπαταρία 
λιθίου
Ημερομηνία έκδοσης 
2015-02-10

Έκδοση: 1.0.5

12 NC: 8670 000 95208
EAN: 69 23410 71796 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προδιαγραφές
Φορητό ηχείο
Γκρι

http://www.philips.com

