
 

 

Philips
Caixa acústica wireless

Bluetooth®
Estéreo com irradiador de baixo
Pilha recarregável
4W

SBT75WHI
Transmissão de músicas wireless

Som potente compatível com transmissão de músicas wireless via Bluetooth. Fornecido com tecnologia 

wOOx que reproduz graves profundos e dinâmicos, além de uma bateria integrada recarregável para 

reprodução onde quer que você vá. Essa caixa acústica é o que faltava na sua vida.

Som impressionante
• Tecnologia wOOx para graves potentes, precisos e sem distorção
• Transmissão de músicas wireless via Bluetooth

Próprio para transporte
• Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá
• Entrada Aux-in para conexão com outros dispositivos de música

Simples de usar
• Compatível com qualquer dispositivo Bluetooth
• Perfeito para smartphone, computador ou dispositivo portátil



 Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário 
de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves 
profundos, com uma qualidade superior a de 
qualquer outro sistema de áudio. Os drivers 
especiais para alto-falantes trabalham em harmonia 
com o wOOx Bass Radiator, e o ajuste preciso entre 
o driver principal e o tweeter assegura as transições 
suaves de frequências baixas-médias para altas. 
Equipado com uma suspensão dupla e construção 
em forma de sanduíche, totalmente simétrica, 
oferece a base baixa e precisa sem qualquer 
distorção. O wOOx produz graves profundos e 
dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-
falante para aumentar o impacto da música.
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Destaques
• Recursos de áudio: Tecnologia wOOx™
Compatibilidade
• Opera com: a maioria dos Bluetooth, tablets, 

dispositivos de música
• iPad: iPad 1, iPad 2, novo iPad
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3ª geração ou posterior
• Smartphones e tablets Android: com Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 ou posterior
• outros dispositivos de música: com Bluetooth 

versão 2.1 ou posterior

Conectividade
• Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• alcance do Bluetooth: Linha de visão, 10 M ou 30FT
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Áudio
• Potência de saída (RMS): 4W
• Sistema de áudio: Estéreo

Alimentação
• Tipo de bateria: lítio (integrada)
• Tempo de operação com bateria: 5 h

Acessórios
• Um cabo para: conexão de 3,5mm e carregamento 

USB
• Certificado de garantia
• Folheto de garantia mundial

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

7,2 x 2,5 x 2,4 polegadas
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18,2 x 6,3 x 6 cm
• Peso: 0,418 kg
• Peso: 0,922 lb
•
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Caixa acústica wireless
Bluetooth® Estéreo com irradiador de baixo, Pilha recarregável, 4W
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