
 

 

Philips
Trådlös högtalare

Bluetooth®
Stereo med bashögtalare
USB-port för uppladdning
20 W

SBT550WHI
Kraftfullt och fylligt ljud

Bluetooth-högtalare med trådlös musikströmning
Kraftfullt ljud med trådlös musikströmning via Bluetooth från basreflexhögtalare som ger 
fyllig och djup bas. Med USB-uttaget kan du ladda alla typer av enheter. Den här SBT550/
12-högtalaren är gjord för att passa din livsstil.

Njut av friheten med trådlös Bluetooth®-teknik
• Trådlös musikströmning via Bluetooth
• Fungerar med alla Bluetooth-aktiverade enheter

Fylligt och komplext ljud
• Total uteffekt på 20 W RMS
• Djup och kraftfull bas med basreflexhögtalare
• Fylligt och dynamiskt ljud från kraftfulla element

Enkelt och praktiskt
• USB-port för uppladdning av andra enheter
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Enkel användning
• Idealisk för smarttelefoner och bärbara enheter



 Trådlös musikströmning
Högtalaren har stöd för musikströmning via 
Bluetooth. Nu kan du njuta av dina favoritlåtar i hög 
kvalitet, trådlöst från dina Bluetooth-enheter.

Bluetooth-aktiverad

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på 
nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. 
Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra 
Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din 
favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och 
till och med bärbara datorer, inklusive iPod eller 
iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Total uteffekt på 20 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur 
medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, 
eller snarare den elektriska energi som överförs från 
en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. 
Mängden elektrisk energi som levereras till 
högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt 
som genereras. I grund och botten begränsas 
förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka 
och högtalare av den elektriska energi de kan 
omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen 
förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt 
från högtalaren.

Basreflexhögtalare
En hålighet bakom högtalarelementet som leder luft 
till akustiskt inställda ventiler inbyggda i högtalaren 
ger bastonerna ett mer kraftfullt och 
verklighetstroget ljud.

Fylligt och dynamiskt ljud
Kraftfulla element ger musik med tryck, djup och 
dynamisk bas så att du förblir motiverad. De 
förstklassiga elementen ser till att du får en livfull 
ljudupplevelse.

Inbyggd USB-port

Den här högtalaren har en USB-port som gör att du 
bekvämt kan ladda din enhet. Anslut enkelt enheten 
med USB-kabel till högtalarens baksida.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.
SBT550WHI/12

Specifikationer
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 38 x 11 x 14,9 cm
• Vikt: 1,5 kg

Kompatibilitet
• fungerar med: de flesta smarttelefoner med 

Bluetooth, surfplattor, musikenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare

Anslutningar
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• USB-laddning
• Ljudanslutningar: 3,5 mm Line in

Ljud
• Uteffekt (RMS): 20 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalare: 2,5 tum

Högtalare
• Basreflexhögtalare

Effekt
• Nätström: 110 - 240 V

Tillbehör
• En kabel för: 3,5 mm line-in
• Garanticertifikat
• Garantisedel för hela världen
• Snabbstartguide

Mått
• Produktmått (B x D x H): 380 x 119 x 112 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 480 x 165 x 

170 mm
• Produktvikt: 1,5 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,13 kg
•
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Funktioner
Trådlös högtalare
Bluetooth® Stereo med bashögtalare, USB-port för uppladdning, 20 W
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