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SBT30
Bezprzewodowa transmisja muzyki

Potężny dźwięk, niewielkie wymiary
Głośnik SBT30/00 gwarantuje potężny dźwięk oraz funkcję bezprzewodowej transmisji muzyki dzięki 

technologii Bluetooth. Akumulator umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu, a wbudowany 

mikrofon prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie głośnomówiącym. Z kolei specjalne zapięcie 

(karabinek) pozwala przyczepić urządzenie do paska lub torby.

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu
• Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu
• Zapięcie (karabinek) w zestawie

Dźwięk robiący wrażenie
• Do 8 godzin odtwarzania muzyki
• Bezprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Prosta obsługa
• Zgodność z urządzeniami z obsługą Bluetooth
• Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie 

głośnomówiącym
• Jeden przewód umożliwia ładowanie i odtwarzanie muzyki



 Wbudowany akumulator

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. 
Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się 
ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi 
się przewodami zasilającymi i uciążliwego 
poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości 
przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w 
każdym miejscu.

Do 8 godzin odtwarzania muzyki

Odtwarzaj muzykę przez maksymalnie 8 godzin po 
jednym naładowaniu.

Bezprzewodowa transmisja muzyki
Głośnik obsługuje transmisję muzyki dzięki 
technologii Bluetooth. Umożliwia bezprzewodowe 
przesyłanie ulubionych utworów do urządzeń 
Bluetooth bez utraty jakości.

Obsługa Bluetooth

Bluetooth to bezprzewodowa technologia 
komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i 
energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą 
bezprzewodową komunikację z innymi urządzeniami 
Bluetooth, aby można było wygodnie, w dowolnym 
momencie, w prosty sposób odtwarzać ulubioną 
muzykę ze smartfona, tabletu, laptopa, urządzenia 
iPod lub iPhone przez głośnik wyposażony w 
technologię Bluetooth.

Wbudowany mikrofon
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten 
może również działać jako zestaw głośnomówiący. 
W momencie nadejścia połączenia przychodzącego 
muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać 
przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w 
przypadku rozmów służbowych, jak i prywatnych.

Ładowanie i odtwarzanie za 
pośrednictwem jednego przewodu

Ten głośnik firmy Philips jest wyposażony w jeden 
przewód umożliwiający ładowanie akumulatora i 
odtwarzanie muzyki przez wejście AUX. Pozwala to 
uniknąć bałaganu i zachować wysoką jakość sygnału.
SBT30/00

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

6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

2,6 x 3,2 x 2,6 cali
• Waga: 0,038 kg
• Waga: 0,084 lb

Zgodność
• działa z: większością smartfonów, 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
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Ładowanie przez USB
• Wejście audio (3,5 mm)

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 W
• System dźwięku: Mono

Głośniki
• Przetworniki głośn.: Magnes neodymowy

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: litowa (wbudowana)
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Akcesoria
• Przewód do: wejścia audio 3,5 mm i ładowania 

przez USB
• Karta gwarancyjna
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
• Skrócona instrukcja obsługi
•
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