„Philips“
Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“
Stereo su bosų spinduoliu
Įkraunama baterija
4W

SBT75

Belaidis muzikos srautinis
perdavimas
Galingas garsas, kurį palaiko belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“. Įrengta
„wOOx“ technologija leidžia mėgautis sodriais žemaisiais dažniais, o integruota įkraunama baterija
– muzikos atkūrimu bet kurioje vietoje. Tai – jūsų gyvenimo stiliui pritaikytas garsiakalbis.
Įspūdingas garsas
• „wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų
• Belaidis muzikos srautinis perdavimas per „Bluetooth“
Skirtas keliauti
• Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur
• Papildomos įvesties lizdas – prijunkite kitus muzikos įrenginius
Paprasta naudotis
• Veikia su visais „Bluetooth“ palaikančiais įrenginiais
• Puikiai tinka visiems išmaniesiems telefonams, kompiuteriams ir nešiojamiesiems įrenginiams
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Belaidis garsiakalbis

„Bluetooth®“ Stereo su bosų spinduoliu, Įkraunama baterija, 4W

Specifikacijos
Suderinamumas

• Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų,
planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, naujasis „iPad“
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4,
„iPhone” 4S
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji
telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar
naujesne
• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar
naujesnė

Prijungimo galimybė

• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Garso jungtys: 3,5 mm linijinė įvestis

Ypatybės
Garsas

• Išvesties galia (RMS): 4W
• Garso sistema: Stereo
• Garsumo gerinimas: „wOOx™“ technologija

Maitinimas

• Baterijos tipas: ličio (vidinė)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 5 val.

Priedai

• Laidas, skirtas: 3,5 mm linijinei įvesčiai ir įkrovimui
per USB
• Garantijos lapas
• Tarptautinės garantijos lapas

Gaminio matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D):
18,2 x 7,8 x 8 cm
• Svoris: 0,5 kg
•

Išleidimo data 2014-08-09

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Versija: 3.0.12

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų
savininkų nuosavybė.

12 NC: 8670 000 89258
EAN: 08 71258 16419 17

„wOOx“ technologija

www.philips.com

„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių
koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius
dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso
sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia
harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių
spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir
aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų
perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių.
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius
žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“
sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius,
naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina
muzikos poveikį.

