
 

 

„Philips“
Belaidis garsiakalbis

Belaidžiai studijiniai

SBT300
Garsus, dinamiškas garsas

Belaidis muzikos srautinis perdavimas
Galingas garsas, kurį palaiko belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“. Garsiakalbių sistema 

su žemųjų dažnių atspindžio funkcija leidžia mėgautis galingais, sodriais žemaisiais dažniais. Universalus 

AC maitinimas su AA maitinimo elementų parinktimi leidžia bet kur atkurti muziką. Garsiakalbis 

pritaikytas jūsų gyvenimo stiliui.

Įspūdingas garsas
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
• Pagerintas garsas, sklindantis iš kompaktiško įrenginio
• „Bass Reflex“ garsiakalbiai – galingi, sodresni žemieji dažniai

Lengvos ir patogios
• Universalus – maitinimas kintamąja srove arba AA tipo baterijomis
• 3,5 mm papildomos įvesties lizdas leidžia prijungti kitus muzikos įrenginius

Paprasta naudotis
• Veikia su visais „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais
• Puikiai tinka visiems išmaniesiems telefonams, kompiuteriams ir nešiojamiesiems įrenginiams



 

SBT300/12
stiprinimas •
Suderinamumas
• Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, 

planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesnė

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis

Garsas
• Garsumo gerinimas: Dinaminis žemųjų dažnių 

• Garso sistema: Stereo
• Garsiakalbiai: 2,75 in
• Išvesties galia (RMS): 4W

Maitinimas
• Elektros energija: 110–220 V
• Baterijos tipas: AA
• Maitinimo elementų skaičius: 4
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 5 val.

Priedai
• Kintamosios / nuolatinės srovės adapteris
• Akumuliatoriai: 4 x AA
• Greitos pradžios vadovas
• Tarptautinės garantijos lapas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
• Svoris: 1,15 kg
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