
 

 

Philips SoundShooter
loa bỏ túi không dây

Bluetooth®
Micrô tích hợp cho cuộc gọi
Pin sạc
2 W

SBT50
Dòng âm nhạc không dây

Công suất lớn, kích thước nhỏ gọn

Loa Philips SBT50/00 phù hợp với phong cách sống của bạn! Âm thanh công suất cao 

được hỗ trợ bởi dòng âm nhạc không dây thông qua Bluetooth, pin sạc tích hợp để phát 

lại bất cứ nơi nào và cả micrô tích hợp để gọi điện thoại rảnh tay.

Được thiết kế cho khả năng cầm lấy và đi

• Pin sạc tích hợp cho phép phát lại nhạc mọi nơi

Âm thanh ấn tượng

• Phát lại nhạc lên đến 8 giờ

• Dòng âm nhạc không dây qua Bluetooth

Đơn giản trong sử dụng

• Hoạt động với mọi thiết bị có khả năng Bluetooth

• Micrô tích hợp cho phép gọi điện thoại rảnh tay

• Một dây cáp dành cho cả sạc pin và phát lại nhạc



 

Pin sạc tích hợp

Nghe nhạc thật to - mọi lúc, mọi nơi. Pin sạc tích hợp 
cho phép bạn thưởng thức nhạc mà không phải chịu 
cảnh phiền toái của dây điện bị rối và phải tìm ổ cắm 
điện rất không thuận tiện. Thưởng thức âm nhạc 
tuyệt vời với sự tự do di chuyển.

Bluetooth

Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây phạm vi 
ngắn, ổn định và hiệu quả về năng lượng. Công nghệ 
này cho phép kết nối không dây dễ dàng đến các thiết 
bị Bluetooth khác, vì vậy bạn có thể phát nhạc ưa 
thích từ bất kỳ điện thoại thông minh, máy tính bảng 
hoặc máy tính xách tay nào, kể cả iPod hoặc iPhone 
với loa sử dụng Bluetooth.

Có khả năng Bluetooth

Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây phạm vi 
ngắn rất mạnh và hiệu quả về năng lượng. Công nghệ 
này cho phép kết nối không dây dễ dàng với các thiết 
bị Bluetooth khác và bạn có thể phát nhạc ưa thích 
từ điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thậm 
chí máy tính xách tay bao gồm iPod hoặc iPhone trên 
chiếc loa sử dụng Bluetooth này một cách dễ dàng.

Micrô tích hợp
Với micrô tích hợp, chiếc loa này hoạt động ở chế độ 
loa cho điện thoại. Khi có cuộc gọi đến, nhạc tạm 
dừng và bạn có thể nói chuyện qua loa. Gọi điện 
thoại cho một cuộc họp trong công việc hoặc gọi 
điện cho bạn của bạn từ một buổi tiệc. Theo bất cứ 
cách nào, chiếc loa này hoạt động thật tuyệt vời.

Sạc pin và phát nhạc trong một dây cáp

Loa Philips này đi kèm dây cáp dành cho cả sạc pin và 
phát lại nhạc theo cổng tín hiệu đầu vào. Loại bỏ 
thuận tiện tình trạng rối dây cáp và thưởng thức chất 
lượng tín hiệu không bị suy giảm.
SBT50/00

Các thông số
Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 5,64 x 8,1 x 5,64 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 2,2 x 3,2 x 2,2 inch
• Trọng lượng: 0.118 kg
• Trọng lượng: 0.260 lb

Tương thích
• hoạt động với: hầu hết các loại điện thoại thông 

minh Bluetooth, máy tính bảng, thiết bị nhạc
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: thế hệ thứ ba hoặc mới hơn
• Máy tính bảng và điện thoại thông minh Android: 

với Android 2.1 và Bluetooth 2.1 hoặc cao hơn
• các thiết bị nghe nhạc khác: với Bluetooth 2.1 hoặc 

cao hơn

Tính kết nối
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Phạm vi Bluetooth: Đường truyền thẳng, 10M hoặc 

30FT
• Micrô: Micrô tích hợp
• Sạc USB: CÓ
• Đầu vào âm thanh (3,5 mm): CÓ

Âm thanh
• Công suất đầu ra (RMS): 2 W
• Hệ thống âm thanh: Mono
• Loa: 2,5"

Loa
• Bộ kích âm thanh của loa: Hệ từ neođim

Công suất
• Kiểu pin: lithium (tích hợp)
• Thời gian hoạt động bằng pin: 8 giờ

Phu ̣kiêṇ
• Dây cáp cho: cổng vào âm thanh 3,5 mm và sạc pin 

USB
• Chứng chỉ bảo hành: CÓ
• Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu: CÓ
• Hướng dẫn sử dụng nhanh: CÓ
•
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