
 

 

Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth

SBT300
Hlasitý, dynamický zvuk

Bezdrátový přenos hudby
Výkonný zvuk podporovaný bezdrátovým streamováním hudby prostřednictvím Bluetooth. 

Reproduktory Bass Reflex přinášejí silné, hlubší basy. Univerzální napájení ze sítě s možností použití 

baterií typu AA vám pak umožní snadné přehrávání na jakémkoli místě. Reproduktor, který doplní váš 

životní styl.

Působivý zvuk
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
• Pokročilý výkon zvuku v kompaktním provedení
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy

Snadné a pohodlné
• Univerzální napájení s možností baterií AA
• 3,5mm vstup Aux-in pro připojení k dalším hudebním zařízením

Jednoduché používání
• Funguje s jakýmkoli zařízením Bluetooth
• Ideální pro chytré telefony, počítače či přenosné zařízení



 

SBT300/12
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost •
Kompatibilita
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 
novější

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Zvuk

• Zvukový systém: Stereo
• Reproduktory: 7 cm (2,75")
• Výstupní výkon (RMS): 4 W

Spotřeba
• Napájení ze sítě: 110–220 V
• Typ baterie: AA
• Počet baterií: 4
• Provozní doba při napájení baterií: 5 h

Příslušenství
• Napájecí adaptér: Ano
• Baterie: 4 x AA
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 30 x 11,6 x 15,6 cm
• Hmotnost: 1,15 kg
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