
 

 

Philips SoundShooter
Tașınabilir kablosuz 
hoparlör

Bluetooth®
Aramalar için dahili mikrofon
Șarj edilebilir pil
2 W

SBT50
Kablosuz müzik akışı

Büyük ses, küçük boyut
Philips SBT50/00 hoparlörler yaşam tarzınıza uyum sağlar! Bluetooth aracılığıyla kablosuz 
müzik akışıyla desteklenen güçlü ses, her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pil ve hatta 
eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon.

Kolay tașınabilir tasarım
• Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili șarj edilebilir pil

Etkileyici ses kalitesi
• 8 saate kadar müzik çalma
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı

Kullanımda sadelik
• Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla çalıșır
• Eller serbest telefon görüșmeleri için dahili mikrofon
• Pil șarj etmek ve müzik çalmak için tek bir kablo



 Dahili șarj edilebilir pil

Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. 
Dahili șarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç 
kablolarıyla uğrașmadan ve elektrik prizi aramak 
zorunda kalmadan kișisel müziklerinizi dinlemenizi 
sağlar. Artık harika müziklerin tadını tașınabilirlik 
özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

Bluetooth

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve 
enerji tasarruflu bir kablosuz iletișim teknolojisidir. 
Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı 
sağlayan bu teknolojisi sayesinde Bluetooth özellikli 
hoparlöre sahip iPod veya iPhone dahil olmak üzere 
tüm akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü 
bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri kolayca 
çalabilirsiniz.

Bluetooth özellikli

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve 
enerji tasarruflu bir kablosuz iletișim teknolojisidir. 
Diğer Bluetooth cihazlara kolay kablosuz bağlantı 
sağlayan bu teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone 
dahil olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve 
dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri 
Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca çalabilirsiniz.

Dahili mikrofon
Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı 
zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalıșır. Bir 
arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile 
konușmanıza olanak sağlanır. İș toplantısı yapabilir ya 
da partideyken bir arkadașınızı arayabilirsiniz. Her iki 
durumda da mükemmel çalıșır.

Tek kablo kullanarak șarj edin ve müzik 
çalın

Bu Philips hoparlör pili șarj etmek ve aux girișinde 
müzik çalmak için tek bir kabloyla gelir. Kablo 
karmașasını zahmetsizce ortadan kaldırın ve 
mükemmel sinyal kalitesinin keyfini çıkarın.
SBT50/00

Teknik Özellikler
Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 5,64 x 8,1 x 5,64 cm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 2,2 x 3,2 x 2,2 inç
• Ağırlık: 0,118 kg
• Ağırlık: 0,260 lb

Uyumluluk
• birlikte çalıștığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı 

telefonların çoğu, tabletler, müzik cihazları
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. nesil ve üzeri
• Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 

ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
• diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri 

bulunan

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth mesafesi: Görüș alanı içinde, 10M veya 

30FT
• Mikrofon: Dahili mikrofon
• USB șarjı
• Ses giriși (3,5 mm)

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 2 W
• Ses Sistemi: Mono
• Hoparlörler: 2,5"

Hoparlörler
• Hoparlör sürücüleri: Neodinyum manyetik sistemi

Güç
• Pil tipi: lityum (dahili)
• Pilin çalıștırma süresi: 8 sa

Aksesuarlar
• Kablo: 3,5 mm ses giriși ve USB șarj
• Garanti belgesi
• Dünya Çapında Garanti belgesi
• Hızlı bașlangıç kılavuzu
•
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