
 

 

Philips
Draadloze luidspreker

Bluetooth®
Stereo met basweergave
Oplaadbare batterij
4 W

SBT75
Draadloos muziek streamen

Krachtig geluid en draadloos streamen van muziek via Bluetooth. Diepe, luide bassen 
dankzij de wOOx-technologie en een ingebouwde oplaadbare batterij om overal muziek 
af te spelen. Deze luidspreker is een aanvulling op uw levensstijl.

Indrukwekkend geluid
• wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth

Ideaal voor onderweg
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen
• Aux-ingang voor verbinding met andere muziekapparatuur

Eenvoudig in gebruik
• Werkt met elk Bluetooth-compatibel apparaat
• Ideaal voor alle smartphones, computers en draagbare apparaten



 wOOx-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas 
kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze 
afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de 
tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage 
en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische sandwich 
zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder 
opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een 
diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van 
de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te 
verhogen.
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Kenmerken
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 W • Gewicht: 0,5 kg
•

Compatibiliteit
• geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, tablets, muziekspelers
• iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm

Geluid

• Geluidssysteem: Stereo
• Geluidsverbetering: wOOx™-technologie

Vermogen
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 5 u

Accessoires
• Een kabel voor: 3,5mm-lijningang en opladen via 

USB
• Garantiecertificaat
• Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

18,2 x 7,8 x 8 cm
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