
 

 

Philips
Langaton kaiutin

Bluetooth

SBT550
Voimakas, täyteläinen ääni

Bluetooth-kaiutin ja langaton musiikin siirto
Tehokas äänentoistojärjestelmä tukee musiikin langatonta siirtoa Bluetoothin kautta. Bass 
Reflex -kaiuttimet takaavat upean syvän, voimakkaan basson. USB-liitännän ansiosta voit 
ladata minkä tahansa laitteen. SBT550/12-kaiutin on täydellinen matkakumppani.

Nauti langattoman Bluetooth®-tekniikan tarjoamasta vapaudesta
• Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta
• Tukee kaikkia Bluetooth-laitteita

Täyteläinen, vivahteikas ääni
• Kokonaislähtöteho 20 W RMS
• Bassorefleksikaiuttimet syvään, tehokkaaseen äänentoistoon
• Syvä ja dynaaminen ääni tehokkaista kaiutinelementeistä

Helpot ja mukavat
• USB-portti muiden laitteiden lataamiseen
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Käytön helppous
• Ihanteellinen älypuhelimille, tietokoneille ja kannettaville laitteille



 Langaton musiikin siirto
Kaiuttimesi tukee musiikin siirtoa Bluetoothin 
kautta. Sen avulla nautit suosikkikappaleistasi 
korkealaatuisina Bluetooth-tekniikkaa 
tukevista laitteistasi.

Bluetooth-yhteensopiva

Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta 
tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää 
että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan 
muodostaa langaton yhteys toisiin Bluetooth-
laitteisiin, joten voit toistaa lempimusiikkiasi 
helposti älypuhelimista, tablet-laitteista tai jopa 
kannettavista tietokoneista sekä iPodeista tai 
iPhoneista Bluetooth-yhteensopivilla 
kaiuttimilla.

Kokonaislähtöteho 20 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 

siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. 
Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne 
voivat vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, 
jonka ne voivat muuntaa äänienergiaksi 
väärentämättä äänisignaalia. Mitä korkeampi 
wattiarvo sitä parempi kaiuttimen toistama 
ääniteho.

Bassorefleksikaiuttimet

Bassorefleksikaiuttimien tarjoama 
bassokokemus on syvä. Se erottuu tavallisista 
kaiuttimista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
bassokaiuttimeen nähden niin, että 
alataajuuksien toisto on optimaalinen. 
Tuloksena on syvä ja hallittu bassoääni, jossa 
ilmenee vähemmän säröä. Kun tämä yhdistyy 
bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
kokonaan uuden ulottuvuuden.

Syvä ja dynaaminen ääni
Tehokkaat kaiutinelementit tuottavat 
musiikkia, jossa on potkua. Jykevä, dynaaminen 
basso pitää motivaatiota yllä. Laadukkaat 
kaiutinelementit takaavat vivahteikkaan 
äänimaailman.

Kiinteä USB-portti

Tässä kaiuttimessa on USB-portti, joten 
laitteen lataaminen on helppoa. Laitteen voi 
liittää yksinkertaisesti USB-kaapelilla 
kaiuttimen takaosaan.

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität 
vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään 
(3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti 
kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, 
voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan 
ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina 
parempaa ääntä.
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Yhteensopivuus
• yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-

älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Liitännät
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• USB-lataus: KYLLÄ
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 20 W
• Äänentoistojärjestelmä: Stereo
• Kaiuttimet: 2,5"

Kaiuttimet
• Bassorefleksikaiutinjärjestelmä: KYLLÄ

Virta
• Verkkovirta: 110–240 V

Lisätarvikkeet
• Kaapeli: 3,5 mm:n äänitulo
• Takuutodistus: KYLLÄ
• Maailmanlaajuinen takuuvihko: KYLLÄ
• Pikaopas: KYLLÄ

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 380 x 119 x 112 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 480 x 165 x 170
• Tuotteen paino: 1,5 kg
• Paino pakattuna: 2,13 kg
•
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