
 

 

Philips SoundShooter
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Vestavěný mikrofon pro volání
Nabíjecí baterie
2 W

SBT50
Bezdrátový přenos hudby

Silný zvuk, malá velikost
Reproduktory Philips SBT50/00 pro váš životní styl! Výkonný zvuk podporovaný bezdrátovým 
streamováním hudby pomocí rozhraní Bluetooth, vestavěná dobíjecí baterie pro přehrávání 
kdekoli a dokonce i vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree.

Stačí jen vzít a jít
• Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Působivý zvuk
• Až 8 hodin přehrávání hudby
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Jednoduché používání
• Funguje s jakýmkoli zařízením Bluetooth
• Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
• Jeden kabel pro nabíjení i pro přehrávání hudby



 Vestavěná nabíjecí baterie

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. 
Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní 
hudbu bez překážejících zamotaných napájecích 
kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. 
Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou 
přenosností bez omezení.

Bluetooth

Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní 
s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň 
energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje 
snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními 
s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno 
přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli 
chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i 
iPodu nebo iPhonu v reproduktoru kompatibilním 
s funkcí Bluetooth.

Podporuje funkci Bluetooth

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační 
rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní 
a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie 
umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi 
zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete 
snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli 
chytrých telefonů, tabletů nebo dokonce laptopů i 
iPodu nebo iPhonu v reproduktoru kompatibilním 
s funkcí Bluetooth.

Vestavěný mikrofon
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento 
reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím 
hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes 
reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. 
Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, 
funguje to skvěle.

Nabíjení a přehrávání pomocí jednoho 
kabelu

Tento reproduktor Philips se dodává s jedním 
kabelem pro nabíjení i pro přehrávání hudby přes 
konektor aux-in. Prakticky odstraňuje změť kabelů a 
umožní vám vychutnat si kvalitní signál bez 
kompromisů.
SBT50/00

Specifikace
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

5,64 x 8,1 x 5,64 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

2,2 x 3,2 x 2,2 palců
• Hmotnost: 0,118 kg
• Hmotnost: 0,260 lb

Kompatibilita
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 
novější

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Nabíjení prostřednictvím USB: Ano
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 W
• Zvukový systém: Mono
• Reproduktory: 2,5"

Reproduktory
• Vinutí reproduktoru: Neodymový magnetický 

systém

Spotřeba
• Typ baterie: lithiová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Příslušenství
• Kabel pro: 3,5mm linkový vstup a nabíjení 

prostřednictvím USB
• Záruční list: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
•
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