
 

 

Philips
Trådløs høyttaler

Bluetooth

SBT550
Kraftig, fyldig lyd

Bluetooth-høyttaler med trådløs musikkstreaming
Kraftig lyd støttes av trådløs musikkstreaming via Bluetooth med bassreflekshøyttalere 
som gir en kraftig og dypere bass. Et USB-spor betyr at du kan lade alle enheter. Denne 
SBT550/12-høyttaleren passer perfekt til livsstilen din.

Nyt friheten med trådløs Bluetooth®-teknologi
• Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
• Kompatibel med alle Bluetooth-aktiverte enheter

Fyldig, sammensatt lyd
• 20 W RMS total utgangseffekt
• Bassreflekshøyttalere for en dyp, kraftig lyd
• Fyldig og dynamisk lyd fra kraftige elementer

Enkelt og praktisk
• USB-port for lading av andre enheter
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Enkel å bruke
• Perfekt for alle smarttelefoner, datamaskiner eller bærbare enheter



 Trådløs musikkstreaming
Høyttaleren støtter Bluetooth-streaming av 
musikk. Det lar deg nyte favorittlåtene dine 
med kvalitetsmusikk trådløst fra dine 
Bluetooth-aktiverte enheter.

Bluetooth-aktivert

Bluetooth er en teknologi for trådløs 
kommunikasjon med kort rekkevidde som er 
både robust og energibesparende. Teknologien 
gir enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-
enheter, slik at du kan spille av 
favorittmusikken din fra smarttelefoner, 
nettbrett og til og med bærbare datamaskiner, 
inkludert iPod eller iPhone på den Bluetooth-
aktiverte høyttaleren enkelt.

20 W RMS total utgangseffekt

RMS står for Root Mean Square, som er en 
vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den 
elektriske effekten som overføres fra en 
lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i 
watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til 

høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør 
hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere 
begrenses av den elektriske energien de kan 
forsterke, og høyttalere begrenses av den 
elektriske energien de kan gjøre om til 
lydenergi uten å forvrenge lydsignalet. Jo 
høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt 
kommer ut av høyttalerne.

Bassreflekshøyttalere

Bassreflekshøyttalere gir en dyp 
bassopplevelse. De er forskjellige fra 
konvensjonelle høyttalere, og med et ekstra 
bassrør som er akustisk justert til wooferen, 
optimaliseres gjengivelsen av de lave 
frekvensene. Resultatet er en dyp, kontrollert 
bass og lav forvrengning. Kombinert med 
responsen fra wooferen utvider den 
frekvensområdet for de lave tonene, og den 
lager en helt ny dimensjon av dyp bass.

Fyldig og dynamisk lyd
Kraftige drivere gir kraftig musikk med dyp og 
dynamisk bass som holder deg motivert. 
Driverne med førsteklasses kvalitet sørger for 
en levende lydopplevelse.

Innebygd USB-port

Denne høyttaleren leveres med en USB-port, 
og den gjør at du enkelt kan lade enheten. Det 
er bare å koble til enheten med USB-kabelen 
på baksiden av høyttaleren.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all 
musikken fra bærbare enheter og 
datamaskiner. Det er bare å koble enheten til 
lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. 
På datamaskiner opprettes tilkoblingen 
vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart 
glede deg over hele musikksamlingen din på 
førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske 
enkelt bedre lyd.
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Kompatibilitet
• fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-

smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 

eller nyere

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• USB-lading
• Lyd inn (3,5 mm)

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 20 W

• Lydsystem: Stereo
• Høyttalere: 2,5"

Høyttalere
• Bassreflekshøyttalersystem

Drift
• Strømnett: 110–240 V

Tilbehør
• En kabel for: 3,5 mm lyd inn
• Garantisertifikat
• Verdensomfattende garantihefte
• Hurtigstart-guide

Mål
• Produktmål (BxDxH): 380 x 119 x 112 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 480 x 165 x 170 mm
• Produktvekt: 1,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 2,13 kg
•
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