
 

 

Philips
vezeték nélküli 
hangsugárzó

Bluetooth®

SBT300
Erős, dinamikus hangzás

Vezeték nélküli zenestreaming
Az erőteljes hangzást támogató, Bluetooth-kapcsolat nyújtotta vezeték nélküli zenetovábbítás. A Bass 

Reflex rendszerű hangszórók erőteljes, mélyebb basszushangot adnak. Az AA elemek, illetve a 

tápfeszültség sokoldalú használatot biztosít, bárhol is tartózkodik éppen. Egy hangszóró, amely 

tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához.

Meggyőző hang
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
• Különleges hangteljesítmény és kompakt kialakítás
• A Bass Reflex rendszerű hangsugárzók erőteljes, mélyebb basszusokat nyújtanak

Egyszerű és kényelmes
• Sokoldalú: tápfeszültségről és AA elemmel is működik
• 3,5 mm-es Aux-in port, hogy könnyen csatlakozhasson más zenelejátszókhoz

Egyszerű használat
• Bármilyen Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik
• Okostelefonokhoz, számítógépekhez és hordozható készülékekhez ideális



 

SBT300/12
• Hangrendszer: Sztereó •
Kompatibilitás
• Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth 

funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Hangzás
• Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés

• Hangsugárzók: 2,75"
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W

Energiaellátás
• Hálózati tápellátás: 110 - 220 V
• Akkumulátor típusa: AA
• Elemek száma: 4
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 5 óra

Tartozékok
• AC/DC adapter
• Elemek: 4 db AA méretű
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Nemzetközi garancialevél

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
• Tömeg: 1,15 kg
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