
 

 

Philips
hordozható hangszóró

narancs színű

SBM100ORG
Univerzális hordozható 

hangszóró
Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. A MicroSD kártyaaljzat és a külső 
készülékek csatlakoztathatósága (aux-in) révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A 
wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.

Élvezze a több forrásból érkező zenét
• Egyszerű lejátszás a MicroSD kártyáról
• Beépített digitális FM rádió
• AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz

Tiszta, részletgazdag hangzás
• wOOx™ hangszóró-technológia mély, erőteljes basszushangokhoz
• 1,5 W RMS kimeneti teljesítmény

Egyszerű használat
• Beépített akkumulátor
• Sztereó fejhallgató-csatlakozó a zene személyesebb élvezetéhez
• Kompakt és hordozható



 MicroSD kártya
Egyszerűen töltse be a kívánt tartalommal 
rendelkező kártyát, helyezze be a lejátszóba, és nem 
kell többé aggódnia a szórakozási lehetőségek miatt.

Digitális FM rádió
A digitális rádió az FM analóg adást felülmúlva újszerű 
rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. 
Nagyobb választási lehetőséget és több információt 
biztosít a hallgatóknak; kristálytiszta, recsegésmentes 
hangot juttatva el hozzájuk. A technológia 
segítségével a vevőkészülék rááll a számára 
észlelhető legerősebb jelre. A digitális állomásoknak 
köszönhetően nem kell többé megjegyezni a 
frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév 
szerint történik, azaz nincs többé akadály.

1,5 W RMS kimeneti teljesítmény
A rendszer kimeneti összteljesítménye 1,5 W RMS. 
Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami 
a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az 
erősítőből a hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A 
hangsugárzó felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza 
meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a 
wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból 
kisugárzott hangteljesítmény.

wOOx™ hangszóró-technológia
A wOOx™ technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb mély 
hangokat hallhat és érzékelhet. A különleges 
hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal 
összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a 
magashangszórók közötti pontos hangolás finom 
átmeneteket enged meg az alacsony-közepes 
frekvenciák és a magasabbak között. A kettős 
felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés 
torzulás nélkül adja vissza az alacsony és pontos 
mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus 
mély hangokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.
SBM100ORG/00

Fénypontok
• Bemeneti érzékenység: 600 mV •
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

10,7 x 7,1 x 3,6 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

4,2 x 2,8 x 1,4 hüvelyk
• Tömeg: 0,104 kg
• Tömeg: 0,229 lb

Bal/jobb hangszórók
• Hangszórómeghajtó: 1 x wOOx driver, 1 x 1,5" 

szélessávú
• Meghajtó teljesítménytartománya: 0-5 W x 1
• Frekvenciasáv: 100 Hz-20 kHz

Audiorendszerek
• Hangzásjavítás: wOOx technológia
• Audió erősítő: AB osztályú digitális erősítő
• Teljes kimeneti teljesítmény: 1,5 W RMS 

(maximum)
• Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
• Jel-zaj arány: >70 dB
• THD: <1%

Audiolejátszás
• Támogatott audioformátum: MP3
• Adathordozók lejátszása: MicroSD kártya
• Lejátszási mód: Lejátszás és szünet, Gyorskeresés 

előre és visszafelé, Következő/előző műsorszám 
keresése

Csatlakoztathatóság
• Aux be
• Fejhallgató-kimenet
• USB feltöltés

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM

Tartozékok
• USB kábel: töltéshez
• 3,5 mm-es csatlakozóval ellátott antenna

Tápellátás
• Elemtípus: Beépített lítium
• Zenelejátszási idő: 6 óra
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