
 

 

Philips
Bezdrôtový reproduktor

Bluetooth

SBT300
Hlasný a dynamický zvuk

Bezdrôtový prenos hudby
Výkonný zvuk podporovaný bezdrôtovým prenosom hudby cez Bluetooth. Reproduktory Bass Reflex, 

ktoré vytvárajú výkonné a hlbšie basy. A všestranné sieťové napájanie s možnosťou napájania z batérie 

AA zaistia jednoduché prehrávanie kdekoľvek. Reproduktor, ktorý ulahodí vášmu životnému štýlu.

Impozantný zvuk
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth
• Zdokonalený zvukový výkon v kompaktnom dizajne
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú silné, hlbšie basy

Jednoduché a pohodlné
• Všestranné napájanie zo zásuvky s možnosťou napájania z batérie AA
• Vstup Aux-in 3,5 mm na pripojenie k iným hudobným zariadeniam

Jednoduché používanie
• Funguje s každým zariadením s podporou technológie Bluetooth
• Ideálny pre každý smartfón, počítač alebo prenosné zariadenie



 

SBT300/12
basov • Hmotnosť: 1,15 kg
•

Kompatibilita
• pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou 

Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 
Bluetooth 2.1 alebo novšou

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Zvuk
• Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie 

• Zvukový systém: Stereofónny
• Reproduktory: 2,75"
• Výstupný výkon (RMS): 4 W

Príkon
• Napájanie zo siete: 110 – 220 V
• Typ batérie: AA
• Počet batérií: 4
• Prevádzkový čas batérie: 5 hod

Príslušenstvo
• AC/DC adaptér: áno
• Batérie: 4 x AA
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

30 x 11,6 x 15,6 cm
Dátum vydania  
2016-10-13

Verzia: 3.1.13

12 NC: 8670 000 89261
EAN: 87 12581 64192 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Technické údaje
Bezdrôtový reproduktor
Bluetooth

http://www.philips.com

