
 

 

Philips
Boxă fără fir

Bluetooth

SBT300
Sunet puternic, dinamic

Streaming de muzică wireless
Sunet puternic acceptat de streaming de muzică wireless prin Bluetooth. Boxele Bass 
Reflex furnizează un bas mai puternic, mai profund. Şi alimentarea c.a. versatilă cu opţiuni 
de baterie AA asigură o redare simplă oriunde. O boxă ideală pentru stilul dvs. de viaţă.

Sunet impresionant
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
• Performanţe avansate de sunet într-un design compact
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund

Ușoare și comode
• Alimentare CA versatilă, cu opţiuni de baterie AA
• Port intrare Aux 3,5 mm pentru conectarea la alte dispozitive de muzică

Utilizare simplă
• Funcţionează cu orice dispozitiv cu Bluetooth activat
• Ideal pentru orice smartphone, calculator sau dispozitiv portabil



 

SBT300/12
Boost • Greutate: 1,15 kg
•

Compatibilitate
• compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor 

cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

• Sistem audio: Stereo
• Boxe: 2,75"
• Putere de ieșire (RMS): 4 W

Alimentare
• Sursă de alimentare reţea: 110 - 220 V
• Tip baterie: AA
• Număr de baterii: 4
• Durată de funcţionare cu baterii: 5 oră

Accesorii
• Adaptor CA/CC
• Baterii: 4 x AA
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie internaţională

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
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