
 

 

Philips SoundShooter
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth
Grön

SBT30GRN
Trådlös musikströmning

Stort ljud, liten storlek
Kraftfullt ljud med trådlös musikströmning via Bluetooth, ett inbyggt, laddningsbart batteri 
för uppspelning var som helst, och tack vare den inbyggda mikrofonen kan du ringa 
handsfree-samtal. Med karbinhaken kan du enkelt sätta fast den på bältet eller väskan.

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig
• Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst
• Karbinhake ingår

Imponerande ljud
• Upp till 8 timmars musikuppspelning
• Trådlös musikströmning via Bluetooth

Enkel användning
• Fungerar med alla Bluetooth-aktiverade enheter
• Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
• En sladd både för laddning och musikuppspelning



 Inbyggt laddningsbart batteri

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med 
det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av 
din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan 
att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med 
bärbar frihet nu.

Upp till 8 timmars musikuppspelning

Njut av musikuppspelning i upp till 8 timmar på en 
enda laddning.

Trådlös musikströmning
Högtalaren har stöd för musikströmning via 
Bluetooth. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar i hög 
kvalitet, trådlöst från dina Bluetooth-enheter.

Bluetooth-aktiverad

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på 
nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. 
Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra 
Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din 
favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och 
till och med bärbara datorer, inklusive iPod eller 
iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Inbyggd mikrofon
Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren 
även som högtalartelefon. Vid ett inkommande 
samtal pausas musiken så att du kan prata via 
högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer 
affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på 
fest fungerar det fantastiskt bra.

Ladda och spela upp med samma kabel

Den här Philips-högtalaren levereras med en enda 
sladd för både laddning och musikuppspelning. 
Minska sladdtrasslet och njut av en kompromisslös 
signalkvalitet.
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Specifikationer
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Produktens mått (B x H x D): 2,6 x 3,2 x 2,6 tum
• Vikt: 0,038 kg
• Vikt: 0,084 lb

Kompatibilitet
• fungerar med: de flesta smarttelefoner med 

Bluetooth, surfplattor, musikenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• USB-laddning
• Ljudingång (3,5 mm)

Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 W
• Ljudsystem: Mono

Högtalare
• Högtalarelement: Magnetsystem i neodym

Effekt
• Batterityp: litium (inbyggt)
• Drifttid för batteri: 8 tim

Tillbehör
• En kabel för: 3,5 mm ljudingång och USB-

uppladdning
• Garanticertifikat
• Garantisedel för hela världen
• Snabbstartguide
•
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