
 

 

Philips
Głośnik bezprzewodowy

Bluetooth

SBT300
Głośny, dynamiczny dźwięk

Bezprzewodowa transmisja muzyki
Potężny dźwięk oraz funkcja bezprzewodowej transmisji muzyki dzięki technologii Bluetooth. Głośniki 

Bass Reflex zapewniają potężne, głębsze basy. Wszechstronne zasilanie sieciowe z opcjonalną baterią 

AA umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu. Oto głośnik doskonale wpisujący się w Twój styl życia.

Dźwięk robiący wrażenie
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth
• Zaawansowana jakość dźwięku w niewielkiej obudowie
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Prostota i wygoda
• Wszechstronne zasilanie sieciowe z opcjonalną baterią AA
• Wejście AUX 3,5 mm umożliwia podłączenie innych urządzeń muzycznych

Prosta obsługa
• Zgodność z urządzeniami z obsługą Bluetooth
• Idealne do wszelkich smartfonów, komputerów lub urządzeń przenośnych



 

SBT300/12
wzmocnienie basów •
Zgodność
• działa z: większością smartfonów Bluetooth, 

tabletów, urządzeń muzycznych z obsługą 
Bluetooth

• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• Tablety i smartfony z systemem Android: z 

systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

• pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w 
wersji 2.1 lub nowszej

Możliwości połączeń
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Złącza audio: Wejście liniowe 3,5 mm

Dźwięk
• Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne 

• System dźwięku: Stereo
• Głośniki: 2,75"
• Moc wyjściowa (RMS): 4 W

Moc
• Zasilanie sieciowe: 110–220 V
• Rodzaj baterii/akumulatora: AA
• Liczba baterii lub akumulatorów: 4
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 5 godz.

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy
• Baterie: 4 x AA
• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
• Waga: 1,15 kg
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