
 

 

Philips
Loa không dây

Bluetooth®
Stereo với bộ phát âm trầm
Pin sạc
4W

SBT75W
Dòng âm nhạc không dây

Âm thanh mạnh mẽ được hỗ trợ bởi dòng âm nhạc không dây thông qua Bluetooth. Đi 
cùng với công nghệ wOOx cho âm trầm lớn, sâu lắng và pin sạc tích hợp để có thể phát 
lại mọi nơi. Đây là loa bổ sung cho phong cách sống của bạn.

Âm thanh ấn tượng

• Công nghệ wOOx cho âm trầm ấm áp nhưng chính xác và không bị méo tiếng

• Dòng âm nhạc không dây qua Bluetooth

Được thiết kế dành cho du lịch

• Pin sạc tích hợp cho phép phát lại nhạc mọi nơi

• Cổng tín hiệu đầu vào kết nối với các thiết bị nghe nhạc khác

Đơn giản trong sử dụng

• Hoạt động với mọi thiết bị có khả năng Bluetooth

• Lý tưởng cho mọi điện thoại thông minh, máy tính và thiết bị bỏ túi



 

Công nghệ wOOx

Công nghệ wOOx là một khái niệm loa mang tính 
cách mạng, cho phép bạn nghe và cảm nhận âm trầm 
vô cùng sâu lắng, ấm áp hơn mọi hệ thống âm thanh 
khác. Bộ kích âm thanh loa đặc biệt hoạt động hài hòa 
với bộ phát âm trầm wOOx và khả năng điều chỉnh 
chính xác giữa bộ kích âm thanh chính và loa cao tần 
đảm bảo sự chuyển đổi mượt mà từ tần số trung 
bình thấp lên tần số cao. Hệ thống treo kép và kết 
cấu kẹp hoàn toàn đối xứng mang đến một nền tảng 
thấp và chính xác mà không bị méo có thể nhận thấy. 
Công nghệ wOOx tạo ra âm trầm vô cùng sâu lắng 
và động bằng cách sử dụng âm lượng đầy đủ của hộp 
loa để khuếch đại thực sự khả năng tác động của âm 
nhạc.
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Những nét chính
• Dạng đóng gói: Thùng các-tông
•

Tương thích
• hoạt động với: hầu hết các loại điện thoại thông 

minh Bluetooth, máy tính bảng, thiết bị nhạc
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mới
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: thế hệ thứ ba hoặc mới hơn
• Máy tính bảng và điện thoại thông minh Android: 

với Android 2.1 và Bluetooth 2.1 hoặc cao hơn
• các thiết bị nghe nhạc khác: với Bluetooth 2.1 hoặc 

cao hơn

Tính kết nối
• Cấu hình Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Phạm vi Bluetooth: Đường truyền thẳng, 10M hoặc 

30FT
• Kết nối âm thanh: Đường vào 3,5 mm

Âm thanh
• Công suất đầu ra (RMS): 4W

• Hệ thống âm thanh: Stereo
• Âm thanh nâng cao: Công nghệ wOOx™

Công suất
• Kiểu pin: lithium (tích hợp)
• Thời gian hoạt động bằng pin: 5 giờ

Phu ̣kiêṇ
• Dây cáp cho: đường vào 3,5mm và sạc pin USB
• Chứng chỉ bảo hành: CÓ
• Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu: CÓ

Hộp các tông ngoài
• GTIN: 1 87 12581 66757 0
• Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng: 4

Kích thước hộp đóng gói
• EAN: 87 12581 66757 3
• Số lượng sản phẩm bao gô ̀m: 1
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