
 

 

Philips SoundShooter
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth
Oransje

SBT30ORG
Trådløs musikkstreaming

Stor lyd, liten størrelse
Kraftig lyd støttes av trådløs musikkstreaming via Bluetooth, et oppladbart batteri for 
avspilling hvor som helst og en innebygd mikrofon for håndfrie samtaler. Og en 
karabinkrok, slik at den kan festes i beltet eller på sekken.

Designet for et liv på farten
• Innebygd oppladbart batteri for avspilling av musikk hvor som helst
• Karabinkrok inkludert

Imponerende lyd
• Opptil 8 timers musikkavspilling
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Enkel å bruke
• Kompatibel med alle Bluetooth-aktiverte enheter
• Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
• Én kabel for både lading og avspilling av musikk



 Innebygd oppladbart batteri

Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som 
helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan 
du høre på din personlige musikk uten å bekymre 
deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. 
Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta 
med deg overalt.

Opptil 8 timers musikkavspilling

Nyt musikkavspilling i opptil 8 timer på én lading.

Trådløs musikkstreaming
Høyttaleren støtter Bluetooth-streaming av musikk. 
Det lar deg nyte favorittlåtene dine med 
kvalitetsmusikk trådløst fra dine Bluetooth-aktiverte 
enheter.

Bluetooth-aktivert

Bluetooth er en teknologi for trådløs 
kommunikasjon med kort rekkevidde som er både 
robust og energibesparende. Teknologien gir enkel 
trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at 
du kan spille av favorittmusikken din fra 
smarttelefoner, nettbrett og til og med bærbare 
datamaskiner, inkludert iPod eller iPhone på den 
Bluetooth-aktiverte høyttaleren enkelt.

Innebygd mikrofon
Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at 
den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får 
et innkommende anrop, stoppes musikken 
midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. 
Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra 
en fest. Den fungerer flott uansett.

Lad og spill av med én kabel

Denne høyttaleren fra Philips leveres med én kabel 
for både batterilading og musikkavspilling via aux-
inngang. Den gjør slutt på kabelrotet og gir 
uovertruffen signalkvalitet.
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Spesifikasjoner
Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Produktmål (B x H x D): 2,6 x 3,2 x 2,6 tommer
• Vekt: 0,038 kg
• Vekt: 0,084 lb

Kompatibilitet
• fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-

smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 

eller nyere

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Mikrofon: Innebygd mikrofon
• USB-lading
• Lyd inn (3,5 mm)

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 W
• Lydsystem: Mono

Høyttalere
• Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

Drift
• Batteritype: litium (innebygd)
• Driftstid på batteri: 8 t

Tilbehør
• En kabel for: 3,5 mm lyd inn-kontakt og USB-lading
• Garantisertifikat
• Verdensomfattende garantihefte
• Hurtigstartveiledning
•
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