
 

 

Philips
Boxă fără fir

Bluetooth®
Stereo cu amplificator de bas
Baterie reîncărcabilă
4 W

SBT75W
Streaming de muzică wireless

Sunet puternic susţinut de streaming de muzică wireless prin Bluetooth. Este prevăzută 
cu tehnologia wOOx pentru un bas puternic şi profund şi cu o baterie reîncărcabilă 
încorporată pentru redare oriunde. Această boxă este ideală pentru stilul dvs. de viaţă.

Sunet impresionant
• Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune
• Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Proiectat pentru călătorii
• Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde
• Port de intrare Aux pentru conectarea la alte dispozitive de muzică

Utilizare simplă
• Funcţionează cu orice dispozitiv cu Bluetooth activat
• Ideal pentru orice smartphone, calculator sau dispozitiv portabil



 Tehnologie wOOx

Tehnologia wOOx este un concept revoluţionar ce 
vă permite să auziţi și să simţiţi basul profund, mai 
amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele 
speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas 
wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul 
principal și tweeter asigură o tranziţie lină de la 
frecvenţele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală 
și construcţia de tip sandwich perfect simetrică oferă 
o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx 
produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral 
volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul 
muzicii.
SBT75W/00

Repere
• Caracteristici superioare sunet: Tehnologie •
Compatibilitate
• compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor 

cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
• iPad: iPad 1, iPad 2, noul iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Conectivitate
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 4 W
• Sistem audio: Stereo

wOOx™

Alimentare
• Tip baterie: litiu (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 5 oră

Accesorii
• Un cablu pentru: intrare Line-in 3,5 mm și 

încărcare USB
• Certificat de garanţie
• Certificat de garanţie internaţională

Cutie exterioară
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Număr de ambalaje: 4

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 66757 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
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