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Ασύρματο ηχείο

Bluetooth®
Στερεοφωνικός ήχος/
ακτινοβολητής μπάσων
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
4W

SBT75W
Ασύρματη μετάδοση μουσικής

Δυνατός ήχος που υποστηρίζεται από ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth. Διαθέτει 

τεχνολογία wOOx για βαθιά, δυνατά μπάσα και ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για 

να απολαμβάνετε τον ήχο παντού. Ένα ηχείο που συμπληρώνει τον τρόπο ζωής σας.

Εντυπωσιακός ήχος
• Τεχνολογία wOOx για πλούσια και ακριβείας μπάσα χωρίς παραμόρφωση
• Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Σχεδιασμένο για ταξίδια
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού
• Υποδοχή εισόδου aux για σύνδεση με άλλες συσκευές μουσικής

Απλό στη χρήση
• Λειτουργεί με όλες τις συσκευές που διαθέτουν Bluetooth
• Ιδανικό για κάθε smartphone, υπολογιστή ή φορητή συσκευή



 Τεχνολογία wOOx

Η τεχνολογία wOOx αποτελεί μια επαναστατική 
ιδέα ηχείων, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα να 
ακούτε και να αισθάνεστε εξαιρετικά βαθιά μπάσα 
σε μεγαλύτερο βαθμό από οποιοδήποτε άλλο 
ηχοσύστημα. Οι ειδικοί οδηγοί ηχείων 
συνεργάζονται άψογα με τον ακτινοβολητή 
μπάσων wOOx, ενώ ο ακριβής συντονισμός του 
κύριου οδηγού και του τουίτερ παρέχει ομαλή 
μετάβαση από τις χαμηλές στις υψηλές 
συχνότητες. Η διπλή ανάρτηση και η πλήρως 
συμμετρική κατασκευή τους παρέχουν χαμηλή και 
ακριβή βάση χωρίς αισθητή παραμόρφωση. Η 
τεχνολογία wOOx παράγει πλούσια και δυναμικά 
μπάσα, καθώς χρησιμοποιεί όλο το χώρο του 
πλαισίου του ηχείου με αποτέλεσμα να μεγεθύνει 
ουσιαστικά τη μουσική ισχύ.
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Χαρακτηριστικά
• Ενίσχυση ήχου: Τεχνολογία wOOx™
Συμβατότητα
• λειτουργεί με: τα περισσότερα smartphone με 

Bluetooth, tablet, συσκευές μουσικής
• iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης 
έκδοσης

• Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 
και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση

• άλλες συσκευές μουσικής: με Bluetooth 2.1 ή 
μεταγενέστερη έκδοση

Συνδεσιμότητα
• Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
• Συνδέσεις ήχου: Είσοδος 3,5 χιλ.

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 4W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 5 ώρ.

Αξεσουάρ
• Ένα καλώδιο για: σύνδεση στην είσοδο 3,5 χιλ. 
και για φόρτιση μέσω θύρας USB

• Πιστοποιητικό εγγύησης
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 66757 3
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
•
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