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SBM100GRY
Boxa dvs. portabilă all-in-one

Bucuraţi-vă de muzică cu boxa portabilă all-in-one de la Philips. Redaţi melodiile dvs. preferate 
prin conectivitate cu card MicroSD/intrare auxiliară. Boxa cu tehnologie wOOx™ este 
compactă, fiind echipată cu baterie reîncărcabilă şi disponibilă în mai multe culori.

Savuraţi muzica din surse multiple
• Redare simplă de pe cardul MicroSD
• Radio FM digital încorporat
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic

Sunet clar și bogat
• Tehnologia boxelor wOOx™ pentru un bas profund și puternic
• Putere de ieșire de 1,5 W RMS

Ușor de utilizat
• Acumulator reîncărcabil încorporat
• Mufă pentru căști stereo pentru o audiţie muzicală superioară
• Compact și mobil



 Card MicroSD
Doar încărcaţi pe card conţinutul dorit, conectaţi-l la 
player - și nu va mai trebui să vă îngrijoraţi niciodată 
că rămâneţi fără opţiuni de divertisment.

Radio FM digital
Radioul digital este nu numai un sistem de transmisie 
analogică FM, ci și o nouă modalitate de a difuza 
programe radio prin intermediul unei reţele de 
emiţătoare terestre. Aceasta oferă ascultătorilor mai 
multe opţiuni și informaţii la o calitate excepţională a 
sunetului, clar și fără bruiaj. De asemenea, acest lucru 
permite unităţii receptoare să reţină semnalele cele 
mai puternice. Pentru posturile digitale, nu trebuie să 
memoraţi frecvenţe, iar posturile sunt memorate 
după nume, deci nu mai este nevoie să căutaţi 
frecvenţele.

Putere de ieșire de 1,5 W RMS
Acest sistem are o putere de ieșire de 1,5 W RMS. 
RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, 
care este o unitate de măsură tipică pentru puterea 
sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică 
transferată de la un amplificator audio la o boxă, care 
este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină 
puterea sonoră care este generată. Cu cât este mai 
mare puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră 
emisă de boxă.

Tehnologia boxelor wOOx™
Tehnologia wOOx™ este un concept revoluţionar 
ce vă permite să auziţi și să simţiţi basul profund, mai 
amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele 
speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas 
wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul 
principal și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală 
și construcţia de tip sandviș perfect simetrică oferă o 
bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx 
produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul 
muzicii.
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