
 

 

Philips
Безжична тонколона

Bluetooth

SBT550
Мощен, богат звук

Bluetooth тонколона с безжично поточно предаване на музика

Мощен звук, съчетан с безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth, с басрефлексни 

високоговорители, които осигуряват мощни и по-дълбоки баси. USB съединител, за да можете 

да зареждате всяко устройство. Тонколоната SBT550/12, създадена да допълни вашия стил на 

живот.

Почувствайте свободата с безжичната технология Bluetooth®
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth
• Работи с всяко поддържащо Bluetooth устройство

Богат, комплексен звук
• обща изходна мощност 20 W RMS
• Басрефлексни високоговорители за дълбок, мощен звук
• Богат и динамичен звук от мощните мембрани

Лесно и удобно
• USB порт за зареждане на други устройства
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Използване с лекота
• Идеални за всеки смартфон, компютър или преносимо устройство



 Безжично поточно предаване на 
музика
Тази тонколона поддържа стрийминг на 
музика през Bluetooth. С нея можете да 
слушате любимите си мелодии безжично, с 
висококачествен звук, през поддържащи 
Bluetooth устройства.

Поддържа Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична 
комуникация на малки разстояния, която е 
едновременно стабилна и енергийно 
ефективна. Тази технология осигурява 
лесна безжична връзка с други Bluetooth 
устройства, за да можете да 
възпроизвеждате с лекота любимата си 
музика от всеки смартфон, таблет и дори 
лаптоп, а също и от iPod или iPhone, през 
поддържащ Bluetooth високоговорител.

обща изходна мощност 20 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е 
обичайната мярка за звуковата мощност или 
по-точно за електрическата мощност, 
предавана от аудио усилвателя към 

високоговорителя и измервана във ватове. 
Количеството електрическа мощност, 
предавана към високоговорителя, и 
неговата чувствителност определят 
мощността на генерирания звук. 
Усилвателите биват ограничавани предимно 
от електрическата енергия, която са 
способни да усилват, а високоговорителите 
- от електрическата енергия, която са 
способни да превръщат в акустична, без да 
изкривяват аудиосигнала. Колкото по-
голяма е консумираната мощност, толкова 
по-добра е звуковата мощност на 
високоговорителя.

Басрефлексни високоговорители

Басрефлексни високоговорители за 
изживяване с дълбоки баси. Различават се 
от конвенционалните високоговорители, с 
добавени тръбни баси, които са акустично 
нагодени към високоговорителя за ниски 
честоти за оптимизиране на 
нискочестотното звучене на системата. 
Резултатът е дълбок управляван бас и ниски 
изкривявания. В съчетание с честотната 
реакция на високоговорителя за ниски 
честоти, системата разширява 
нискочестотните звуци, за да създаде цяло 
едно ново измерение от дълбоки баси.

Богат и динамичен звук
Мощните мембрани осигуряват музика с 
въздействащ звук и дълбоки и динамични 

баси, създаващи настроение. Първокласни 
мембрани за впечатляващо звуково 
изживяване.

Вграден USB порт

Тази тонколона има USB порт, който ви 
позволява удобно да зареждате 
устройството си. Просто свържете 
устройството с неговия USB кабел към гърба 
на тонколоната.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се 
наслаждавате на музиката от вашите 
преносими устройства и компютри. Просто 
включете устройството към 3,5-мм аудио 
вход (порта AUDIO-IN) на тонколоната 
Philips. Връзката с компютър обикновено се 
осъществява чрез изхода за слушалки. 
Веднъж свързани, можете да слушате цялата 
си музикална колекция през превъзходната 
тонколона. Philips просто ви дава по-добър 
звук.
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Съвместимост
• работи с: повечето Bluetooth смартфони, 
таблети, музикални устройства

• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или 
следваща версия

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Зареждане от USB
• Аудио вход (3,5 мм)

Звук
• Изходна мощност (RMS): 20 W
• Звукова система: Стерео
• Високоговорители: 2,5"

Високоговорители
• Система басрефлексни високоговорители

Power
• Мрежово захранване: 110-240 V

Аксесоари
• Кабел за: 3,5-мм аудио вход
• Гаранционна карта
• Листовка с гаранция за цял свят
• Ръководство за бърз старт

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 380 x 119 x 

112 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 480 x 165 x 

170 мм
• Тегло на изделието: 1,5 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,13 кг
•
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