
 

 

Philips
Bezdrátový reproduktor

Bluetooth®
Stereo s basovým zářičem
Nabíjecí baterie
4 W

SBT75W
Bezdrátový přenos hudby

Výkonný zvuk podporovaný bezdrátovým streamováním hudby prostřednictvím 
Bluetooth. Dodává se s technologií wOOx pro silné, hlasité basy a s vestavěnou nabíjecí 
baterií pro přehrávání kdekoli. Tento reproduktor doplní váš životní styl.

Působivý zvuk
• Technologie wOOx. pro bohaté a přitom přesné basy bez zkreslení
• Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth

Určeno na cesty
• Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli
• Port Aux-in pro připojení dalších hudebních zařízení

Jednoduché používání
• Funguje s jakýmkoli zařízením Bluetooth
• Ideální pro chytré telefony, počítače či přenosné zařízení



 Technologie wOOx

Technologie wOOx představuje revoluční řešení 
konstrukce reprosoustav, které poskytuje naprosto 
hluboké a bohaté basy, s jakými se u jiných 
audiosystémů nesetkáte. Speciální reproduktory, 
basový kanál wOOx a přesné vyladění hlavního a 
výškových reproduktorů zaručuje plynulé přechody 
mezi nízkými, středními a vysokými kmitočty. 
Dvojité uchycení a naprosto symetrická sendvičová 
konstrukce produkují hluboké a nezkreslené basy. 
Technologie wOOx poskytuje mimořádně hluboké a 
dynamické basy využitím celého prostoru 
reproduktorové skříně ke zvýraznění hudebního 
vjemu.
SBT75W/00

Přednosti
• Typ balení: Karton
•

Kompatibilita
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 
novější

Možnosti připojení
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 4 W

• Zvukový systém: Stereo
• Vylepšení zvuku: Technologie wOOx™

Spotřeba
• Typ baterie: lithiová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 5 h

Příslušenství
• Kabel pro: 3,5mm linkový vstup a nabíjení 

prostřednictvím USB
• Záruční list: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano

Vnější obal
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Počet spotřebitelských balení: 4

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 66757 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
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