
 

 

Philips
Bezdrôtový reproduktor

Bluetooth®
Stereofónny s basovým 
vyžarovačom
Nabíjateľná batéria
4 W

SBT75W
Bezdrôtový prenos hudby

Výkonný zvuk podporovaný bezdrôtovým prúdovým prenosom hudby cez Bluetooth. Dodáva sa 
s technológiou wOOx, ktorá prináša hlboké a hlasné basy a zabudovanou nabíjateľnou batériou, 
ktorá umožní prehrávanie kdekoľvek. Je to reproduktor, ktorý ulahodí vášmu životnému štýlu.

Impozantný zvuk
• Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
• Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Určený na cestovanie
• Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek
• Vstup Aux-in na pripojenie k iným hudobným zariadeniam

Jednoduché používanie
• Funguje s každým zariadením s podporou technológie Bluetooth
• Ideálny pre každý smartfón, počítač alebo prenosné zariadenie



 Technológia wOOx

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti 
reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť 
maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri 
akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče 
reproduktorov pracujú v harmónii s basovým 
radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným 
budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody 
od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. 
Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá 
konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez 
badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu 
skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne 
hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil 
pôsobenie hudby.
SBT75W/00

Hlavné prvky
• Vylepšenie zvuku: Technológia wOOx™
Kompatibilita
• pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou 

Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
• iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 
Bluetooth 2.1 alebo novšou

Pripojiteľnosť
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Pripojenia zvuku: Vstup 3,5 mm

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 4 W
• Zvukový systém: Stereofónny

Príkon
• Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
• Prevádzkový čas batérie: 5 hod

Príslušenstvo
• Kábel na: pripojenie 3,5 mm vstupu a nabíjanie cez 

USB
• Potvrdenie záruky: áno
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno

Vonkajší kartón
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Počet užívateľských balení: 4

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 66757 3
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
•
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