
 

 

Philips SoundShooter
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth
khaki színű

SBT30
Vezeték nélküli zenestreaming

Nagy hangzás, kis méret
Erőteljes hangzást támogató, vezeték nélküli zenestreaming Bluetooth-kapcsolattal. Az SBT30/00 

készülék akkumulátorának köszönhetően bárhol meghallgathatja kedvenc dalait, a beépített mikrofon 

pedig lehetővé teszi a telefonhívások kihangosítását. A karabinerrel derékszíjához vagy táskájához is 

rögzítheti.

Csak felkapja és már viheti is
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
• Karabiner kapocs mellékelve

Meggyőző hang
• Akár 8 órányi zenelejátszás
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Egyszerű használat
• Bármilyen Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
• Egyetlen kábel töltéshez és lejátszáshoz



 Beépített akkumulátor

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített 
akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a 
tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése 
nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, 
mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Akár 8 órányi zenelejátszás

Akár 8 órányi zenelejátszás egyetlen feltöltéssel.

Vezeték nélküli zenestreaming
A hangszóró támogatja a Bluetooth-kapcsolaton 
keresztüli zenestreaminget. Ennek köszönhetően 
kiváló minőségben, vezeték nélkül élvezheti kedvenc 
zeneszámait Bluetooth-kompatibilis eszközén.

Bluetooth-kompatibilis

A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid 
hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs 
technológia. A technológia lehetővé teszi a más 
Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték 
nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja 
bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - 
beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt 
kedvenc zeneszámait a Bluetooth-kompatibilis 
hangszórón.

Beépített mikrofon
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár 
kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás 
esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón 
keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti 
tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. 
Mindkét esetben remekül működik.

Töltés és lejátszás egyetlen kábellel

A Philips hangszóróhoz egyetlen kábel tartozik az 
akkumulátor feltöltéséhez és az aux-in 
zenelejátszáshoz. Élvezze a páratlan jelminőséget 
kábelrengeteg nélkül.
SBT30/00

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

6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

2,6 x 3,2 x 2,6 hüvelyk
• Tömeg: 0,038 kg
• Tömeg: 0,084 lb

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
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• USB feltöltés
• Audiobemenet (3,5 mm)

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
• Hangrendszer: Monó

Hangszórók
• Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Tartozékok
• Egy kábel: 3,5 mm-es audiobemenethez és USB 

töltéshez
• Garancialevél
• Nemzetközi garancialevél
• Gyors üzembe helyezési útmutató
•
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