
 

 

Philips
Безжична тонколона

Bluetooth®
Стерео с бас излъчвател
Акумулаторна батерия
4 W

SBT75W
Безжично поточно предаване 

на музика
Мощен звук, съчетан с безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth. С 
технологията wOOx за дълбоки и силни баси и с вградена акумулаторна батерия за 
възпроизвеждане, където и да сте. Тонколона, която допълва вашия стил на живот.

Впечатляващ звук
• Технология wOOx за богати, но прецизни баси без изкривяване
• Безжично поточно предаване на музика чрез Bluetooth

Създадени за пътуване
• Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде
• Входящ порт AUX за свързване с други музикални устройства

Използване с лекота
• Работи с всяко поддържащо Bluetooth устройство
• Идеални за всеки смартфон, компютър или преносимо устройство



 Технология wOOx

Технологията wOOx е революционна концепция 
за високоговорители, която ви позволява да 
чувате и усещате истински дълбоки баси, по-
богати от тези на всяка друга аудио система. 
Специалните мембрани на високоговорителите 
работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната мембрана и 
тази за високи честоти осигурява плавни преходи 
от ниски към средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната конструкция тип 
"сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без 
забележими изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, като 
използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване на 
въздействието на музиката.
SBT75W/00

Акценти
• Подобрение на звука: Tехнология wOOx™
Съвместимост
• работи с: повечето Bluetooth смартфони, 
таблети, музикални устройства

• iPad: iPad 1, iPad 2, новият iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или 
следваща версия

Възможности за свързване
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Връзки за звук: 3,5 мм линеен вход

Звук
• Изходна мощност (RMS): 4 W
• Звукова система: Стерео

Power
• Тип батерия: литиева (вградена)
• Време на работа на батерии: 5 ч

Аксесоари
• Кабел за: 3,5 мм линеен вход и зареждане от 

USB
• Гаранционна карта
• Листовка с гаранция за цял свят

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Брой потребителски опаковки: 4

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 66757 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
•
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