
 

 

Philips
Ασύρματο ηχείο

Bluetooth

SBT300
Ισχυρός, δυναμικός ήχος

Ασύρματη μετάδοση μουσικής
Δυνατός ήχος που υποστηρίζεται από ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth. Ηχεία με 

τεχνολογία ανάκλασης μπάσων για ισχυρά, βαθύτερα μπάσα, και ευέλικτη δυνατότητα επιλογής 

ηλεκτρικής τροφοδοσίας είτε από την πρίζα είτε από μπαταρίες τύπου AA, για εύκολη 

αναπαραγωγή ήχου όπου κι αν βρίσκεστε. Ένα ηχείο που συμπληρώνει τον τρόπο ζωής σας.

Εντυπωσιακός ήχος
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth
• Εξελιγμένη ηχητική απόδοση σε μικρό μέγεθος
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά μπάσα

Εύχρηστα και βολικά
• Ευέλικτη τροφοδοσία από την πρίζα ή από μπαταρίες τύπου AA
• Υποδοχή εισόδου aux 3,5 χιλ. για σύνδεση με άλλες συσκευές μουσικής

Απλό στη χρήση
• Λειτουργεί με όλες τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth
• Ιδανικό για κάθε smartphone, υπολογιστή ή φορητή συσκευή



 

SBT300/12
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός •
Συμβατότητα
• λειτουργεί με: τα περισσότερα smartphone με 

Bluetooth, tablet, συσκευές μουσικής
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης 
έκδοσης

• Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 
και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

• άλλες συσκευές μουσικής: με Bluetooth 2.1 ή 
μεταγενέστερη έκδοση

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost

• Ηχεία: 2,75"
• Ισχύς (RMS): 4W

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 110 - 220 V
• Τύπος μπαταριών: AA
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 5 ώρ.

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Μπαταρίες: 4 x AA
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

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

30 x 11,6 x 15,6 εκ.
• Βάρος: 1,15 κ.
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