
 

 

Philips
vezeték nélküli 
hangsugárzó

Bluetooth®-os
Sztereó, mélysugárzóval
Akkumulátoros
4 W

SBT75W
Vezeték nélküli zenestreaming

Erőteljes hangzást támogató, Bluetooth-kapcsolat nyújtotta vezeték nélküli zenestreaming. A beépített 

akkumulátornak köszönhetően bárhol meghallgathatja kedvenc dalait a wOOx technológia mély, 

erőteljes basszus hangzásával. Ez egy olyan hangsugárzó, amely tökéletesen illeszkedik az Ön 

életstílusához.

Meggyőző hang
• wOOx technológia a gazdag, precíz, torzításmentes mélyhanghoz
• Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

Utazáshoz tervezve
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
• Aux-in port a más zenelejátszókhoz való csatlakozáshoz

Egyszerű használat
• Bármilyen Bluetooth-kompatibilis készülékkel működik
• Okostelefonokhoz, számítógépekhez és hordozható készülékekhez ideális



 wOOx technológia

A wOOx technológia egy újfajta hangszóró-
koncepció, melynek révén fantasztikusan mély, 
minden más audiorendszernél gazdagabb 
mélyhangokat hallhat és érzékelhet. A különleges 
hangszórómeghajtók a wOOx mélysugárzókkal 
összhangban dolgoznak, a fő meghajtó és a 
magashangszórók közötti pontos hangolás finom 
átmeneteket enged meg az alacsony-közepes 
frekvenciák és a magasak között. A kettős 
felfüggesztés és a szimmetrikus szendvics felépítés 
torzítás nélkül adja vissza az alacsony és pontos 
mélyeket. A wOOx különösen mély és dinamikus 
basszusokat produkál, mivel a hangdoboz teljes 
térfogatával felerősíti a zene hatását.
SBT75W/00

Fénypontok
• Hangzásjavítás: wOOx™ technológia
Kompatibilitás
• Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth 

funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
• iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
• Hangrendszer: Sztereó

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 5 óra

Tartozékok
• Egy kábel: 3,5 mm-es vonalbemenethez és USB 

töltéshez
• Garancialevél
• Nemzetközi garancialevél

Külső kartondoboz
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Fogyasztói csomagolások száma: 4

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 66757 3
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
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