
 

 

Philips
Kablosuz hoparlör

• Bluetooth

SBT550
Güçlü, zengin ses

Kablosuz müzik akışı sağlayan Bluetooth hoparlör
Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışıyla desteklenen, daha iyi ve daha derin bas sunan 
Bass Reflex hoparlörlü güçlü ses. USB yuvası sayesinde bütün cihazları şarj edebilirsiniz. Bu 
SBT550/12 hoparlör yaşam tarzınızı tamamlamak için yaratıldı.

Bluetooth® kablosuz teknoloji ile özgürlüğün keyfini çıkarın
• Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akıșı
• Tüm Bluetooth özellikli cihazlarla çalıșır

Zengin, kompleks sesler
• 20W RMS toplam çıkıș gücü
• Derin, güçlü ses veren Bas Refleks Hoparlörler
• Güçlü sürücülerden gelen zengin ve dinamik ses

Kullanıșlı ve rahat
• Diğer cihazları șarj etmek için USB portu
• Tașınabilir müziğinizi kolayca çalabilmeniz için ses giriși

Kullanımda sadelik
• Tüm akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve tașınabilir cihazlar için ideal



 Kablosuz müzik akıșı
Hoparlörünüz Bluetooth müzik akıșını 
destekler. Bu sayede, sevdiğiniz müziği 
Bluetooth özellikli cihazlardan yüksek kaliteli 
ve kablosuz olarak dinleyebilirsiniz.

Bluetooth özellikli

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen 
güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz 
iletișim teknolojisidir. Diğer Bluetooth 
cihazlara kolay kablosuz bağlantı sağlayan bu 
teknolojisi sayesinde iPod veya iPhone dahil 
olmak üzere tüm akıllı telefonlar, tabletler ve 
dizüstü bilgisayarlardaki en sevdiğiniz müzikleri 
Bluetooth özellikli hoparlörden kolayca 
çalabilirsiniz.

20W RMS toplam çıkıș gücü

RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) 
teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da 
doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen 
hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt 
cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen 

elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen 
ses gücünü belirler. Ana kural olarak 
amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma 
olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik 
enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine 
dönüștürebilecekleri elektrik enerjisiyle 
sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, 
hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek 
olur.

Bas Refleks Hoparlörler

Bas Refleks Hoparlörler, derin bas deneyimi 
yașatır. Sistemin düșük frekanslı seslerdeki 
kaybını azaltmak için woofer'la akustik olarak 
hizalanmıș ek bas borusuyla geleneksel 
hoparlörlerden ayrılır. Sonuçta daha az 
bozulma ile daha derin, kontrollü bir bas elde 
edilir. Woofer'ın tepkisiyle birleșince, 
sistemdeki düșük frekanslı sesler güçlenerek 
derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

Zengin ve dinamik ses
Güçlü sürücüler etkileyici bir müzik deneyimi 
yașatırken, derin ve dinamik baslar müzik 
dinleme isteğinizi artırır. Üstün kaliteli 
sürücüler canlı bir ses deneyimi sunar.

Dahili USB portu

Bu hoparlörde cihazınızı rahatça șarj etmenizi 
sağlayan bir USB portu bulunur. Tek yapmanız 
gereken, cihazınızı USB kablosuyla hoparlörün 
arkasına bağlamak.

SES GİRİȘİ (3,5 mm)

Tek bir kolay bağlantıyla tüm müziğinizi 
tașınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan 
dinleyebilmenin keyfini çıkarın. Bunun için 
cihazınızı Philips setindeki SES GİRİȘİ (3,5 mm) 
portuna bağlamanız yeterli. Bilgisayarlar için bu 
bağlantı genellikle kulaklık çıkıșından yapılır. 
Bağlantı sağlandığında, tüm müzik 
koleksiyonunuzun keyfini doğrudan üstün 
hoparlörlerden setinden çıkarabilirsiniz. Kısaca 
söylersek, Philips daha iyi ses sunar.
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Uyumluluk
• birlikte çalıștığı sistemler: Bluetooth özellikli akıllı 

telefonların çoğu, tabletler, müzik cihazları
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. nesil ve üzeri
• Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 

ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
• diğer müzik cihazları: Bluetooth 2.1 veya üzeri 

bulunan

Bağlantı
• Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth mesafesi: Görüș alanı içinde, 10M veya 

30FT
• USB șarjı
• Ses Giriși (3,5 mm)

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 20W

• Ses Sistemi: Stereo
• Hoparlörler: 2,5"

Hoparlörler
• Bass Reflex hoparlör sistemi

Güç
• Șebeke elektriği: 110 - 240V

Aksesuarlar
• Kablo: 3,5 mm ses giriși
• Garanti belgesi
• Dünya Çapında Garanti belgesi
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Boyutlar
• Ürün boyutları (GxDxY): 380 x 119 x 112 mm
• Ambalaj boyutları (GxDxY): 480 x 165 x 170 mm
• Ürün ağırlığı: 1,5 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,13 kg
•
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