
 

 

Philips SoundShooter
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth
Sininen

SBT30BLU
Langaton musiikin siirto

Suuri äänentoisto pienessä koossa
Tehokas äänentoistojärjestelmä tukee musiikin langatonta siirtoa Bluetoothin kautta. Ladattavan 
akun ansiosta voit kuunnella musiikkia missä tahansa, ja laitteen omalla mikrofonilla handsfree-
puhelut hoituvat helposti. Karabiinilla voit kiinnittää soittimen näppärästi vyöhön tai laukkuun.

Aina valmiina
• Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa
• Sisältää karabiinipidikkeen

Vaikuttava ääni
• Jopa 8 tuntia musiikin toistoa
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

Käytön helppous
• Tukee kaikkia Bluetooth-laitteita
• Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
• Yksi johto sekä lataukseen että musiikin toistoon



 Sisäinen ladattava akku

Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän 
ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa 
musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen 
haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Jopa 8 tuntia musiikin toistoa

Kuuntele musiikkia jopa 8 tuntia yhdellä latauksella.

Langaton musiikin siirto
Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin 
kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleistasi 
korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa tukevista 
laitteistasi.

Bluetooth-yhteensopiva

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että 
energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-
laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi helposti 
älypuhelimista, tablet-laitteista tai jopa kannettavista 
tietokoneista sekä iPodeista tai iPhoneista 
Bluetooth-yhteensopivilla kaiuttimilla.

Kiinteä mikrofoni
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös 
kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, 
musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen 
kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista 
– se toimii aina.

Lataus ja toisto yhdellä kaapelilla

Philips-kaiuttimessa on vain yksi johto akun latausta 
varten ja musiikin toistoon aux-in-liitännän kautta. 
Vältyt turhilta johdoilta ja pääset nauttimaan 
täydellisestä äänenlaadusta.
SBT30BLU/00

Tekniset tiedot
Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 2,6 x 3,2 x 2,6 tuumaa
• Paino: 0,038 kg
• Paino: 0,084 naulaa

Yhteensopivuus
• yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-

älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni
• USB-lataus
• Äänitulo (3,5 mm)

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 W
• Äänentoistojärjestelmä: Mono

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: Neodyymi-magneettijärjestelmä

Virta
• Akun tyyppi: litium (sisäinen)
• Käyttöaika akkuvirralla: 8 h

Lisätarvikkeet
• Kaapeli: 3,5 mm:n äänitulolle ja USB-lataukselle
• Takuutodistus
• Maailmanlaajuinen takuuvihko
• Pikaopas
•
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