
 

 

Philips
vezeték nélküli 
hangsugárzó

• Bluetooth-os

SBT550
Erőteljes, gazdag hangzás

Bluetooth hangszóró vezeték nélküli zenestreaminggel
Erőteljes hangzást támogató, vezeték nélküli zenestreaming Bluetooth-kapcsolattal. A Bass Reflex 

hangszórók erőteljesebb és mélyebb basszushangzást nyújtanak, az USB aljzat pedig bármilyen készülék 

töltését lehetővé teszi. Az SBT550/12 hangszóró tökéletesen illeszkedik az Ön életstílusához.

Élvezze a szabadságot a Bluetooth® vezeték nélküli technológiával
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth-kapcsolattal
• Bármilyen Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik

Gazdag, összetett hangzás
• 20 W RMS kimeneti összteljesítmény
• Bass Reflex hangsugárzók az erőteljes mélyhangért
• Gazdag, dinamikus hangzás a nagy teljesítményű meghajtókból

Egyszerű és kényelmes
• USB port külső készülékek töltéséhez
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Egyszerű használat
• Okostelefonokhoz, számítógépekhez és hordozható készülékekhez ideális



 Vezeték nélküli zenestreaming
A hangszóró támogatja a Bluetooth-
kapcsolaton keresztüli zenestreaminget. Ennek 
köszönhetően kiváló minőségben, vezeték 
nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait 
Bluetooth-kompatibilis eszközén.

Bluetooth-kompatibilis

A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, 
rövid hatótávolságú, vezeték nélküli 
kommunikációs technológia. A technológia 
lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez 
történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, 
így egyszerűen lejátszhatja bármely 
okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - 
beleértve az iPod és iPhone készüléket is - 
tárolt kedvenc zeneszámait a Bluetooth-
kompatibilis hangszórón.

20 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak 
rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus 

mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó 
felé továbbított elektromos energiát jellemzi, 
wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energia nagysága és a hangsugárzó 
érzékenysége határozza meg a létrejövő 
hangteljesítményt. Lényegében az erősítők 
teljesítményét az az elektromos energia 
korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni 
tudnak, a hangszórókét pedig annak az 
elektromos energiának a mértéke, amelyet 
torzítás nélkül hangenergiává tudnak 
átalakítani. Minél nagyobb a wattok száma, 
annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott 
hangteljesítmény.

Bass Reflex hangsugárzók

A Bass Reflex hangsugárzók mély basszus 
hanghatást hoznak létre. Abban térnek el a 
hagyományos hangfaltól, hogy egy csatlakozó 
basszuscső akusztikusan illeszti a hangszórót, 
és ez optimalizálja a kijövő alacsony 
frekvenciákat. Az eredmény mély, szabályozott 
basszus hang és kisebb torzítás. A mélynyomó 
karakterisztikáját is figyelembe véve, a 
rendszer kiterjeszti a teljes alacsony 
frekvenciájú tartományt, ezáltal a mélyhangok 
teljesen új dimenzióját hozva létre.

Gazdag, dinamikus hangzás
A nagyteljesítményű meghajtók kiváló 
minőségben szólaltatják meg zeneszámait, 

dinamikus mélyhangokkal biztosítva a 
megfelelő motivációt. A prémium minőség 
magával ragadó hangélményt nyújt.

Beépített USB port

A hangsugárzón USB csatlakozó található, 
amelyről kényelmesen töltheti készülékét. 
Egyszerűen csatlakoztassa készülékét USB 
kábellel a hangsugárzó hátsó részéhez.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen 
tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a 
készüléket a Philips készüléken található 
AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A 
számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti 
a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt 
jobb hangminőséget.
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Kompatibilitás
• Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth 

funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• USB feltöltés
• Audiobemenet (3,5 mm)

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 20 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangsugárzók: 2,5"

Hangszórók
• Bass reflex hangszórórendszer

Tápellátás
• Tápellátás: 110 - 240 V

Tartozékok
• Egy kábel: 3,5 mm-es audiobemenet
• Garancialevél
• Nemzetközi garancialevél
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 380 x 119 x 

112 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 480 x 

165 x 170 mm
• Termék tömege: 1,5 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 2,13 kg
•
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