
 

 

Philips SoundShooter
bezdrôtový prenosný 
reproduktor

Bluetooth
Zelená

SBT30GRN
Bezdrôtový prenos hudby

Výkonný zvuk, malá veľkosť
Výkonný zvuk podporovaný bezdrôtovým prenosom hudby cez Bluetooth, nabíjateľnou batériou 
umožňujúcou prehrávanie kdekoľvek a zabudovaným mikrofónom pre možnosť telefonovania bez 
použitia rúk. Navyše obsahuje aj karabínu, ktorou ho pripnete na opasok či tašku.

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete
• Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
• S karabínkou

Impozantný zvuk
• Až 8 hodín prehrávania hudby
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Jednoduché používanie
• Funguje s každým zariadením s podporou technológie Bluetooth
• Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
• Jeden kábel na nabíjanie aj prehrávanie hudby



 Vstavaná nabíjateľná batéria

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a 
kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete 
svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti 
káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej 
zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so 
slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Až 8 hodín prehrávania hudby

Vychutnajte si až 8 hodín prehrávania na jedno 
nabitie.

Bezdrôtový prenos hudby
Váš reproduktor podporuje bezdrôtový prenos 
hudby cez Bluetooth. Vďaka tomu si môžete 
vychutnať svoje obľúbené skladby zo zariadení s 
podporou Bluetooth vo vysokej kvalite a 
bezdrôtovo.

S podporou technológie Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie 
na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj 
energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje 
jednoduché bezdrôtové pripojenie k iným 
zariadeniam s technológiou Bluetooth, takže cez 
reproduktor s funkciou Bluetooth môžete prehrávať 
svoju obľúbenú hudbu z akéhokoľvek smartfónu, 
tabletu alebo aj prenosného počítača, vrátane 
zariadení iPod alebo iPhone.

Vstavaný mikrofón
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor 
fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri 
prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie 
hudby a vy môžete telefonovať pomocou 
reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo 
zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch 
bude fungovať perfektne.

Nabíjanie a prehrávanie v jednom kábli

Tento reproduktor Philips sa dodáva s jedným 
káblom na nabíjanie batérie aj prehrávanie hudby 
prostredníctvom konektora AUX. Vyhnite sa 
pomotaným káblom a vychutnajte si kvalitu signálu 
bez kompromisov.
SBT30GRN/00

Technické údaje
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

2,6 x 3,2 x 2,6 palec
• Hmotnosť: 0,038 kg
• Hmotnosť: 0,084 lb

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
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón
• Nabíjanie cez USB: áno
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 W
• Zvukový systém: Monofónny

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: Neodýmiový magnetový 

systém

Príkon
• Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Príslušenstvo
• Kábel na: 3,5 mm zvukový vstup a nabíjanie cez 

USB
• Potvrdenie záruky: áno
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno
• Stručná príručka spustenia: áno
•
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