
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Zwart
USB

SD700B
Uw alles-in-een draadloze, 

draagbare luidspreker
Geniet van uw muziek via de Philips alles-in-een draagbare luidspreker. Speel uw favoriete 
nummers af via Bluetooth, USB, MicroSD-kaart en de audio-ingang. De luidspreker is 
compact en wordt geleverd met een oplaadbare batterij en in diverse kleuren.

Geniet van muziek vanaf meerdere bronnen
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Eenvoudig afspelen van USB/MicroSD-kaart
• Ingebouwde digitale FM-radio
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Gebruiksvriendelijk
• Ingebouwde oplaadbare batterij
• Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
• Scherp en helder LED-display

Rijk en helder geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS



 USB/MicroSD-kaart
Laad eenvoudig de USB of MicroSD-kaart met de 
gewenste inhoud en sluit deze op uw speler aan. U 
hoeft zich nooit meer zorgen te maken over 
entertainmentkeuzes.

Digitale FM-radio
Digitale radio is, naast FM-transmissie, een nieuwe 
manier van radio uitzenden via een netwerk van 
terrestrial zenders. De luisteraar heeft meer keuze 
en informatie en geniet van een heldere, kraakvrije 
geluidskwaliteit. Met deze technologie richt de 
ontvanger zich op het sterkste signaal dat hij kan 
vinden. Met digitale zenderstations hoeft u geen 
frequenties te onthouden; het toestel wordt 
afgestemd op de zendernaam, zodat er onderweg 
ook niet opnieuw hoeft te worden afgestemd.

3 W RMS

Dit systeem heeft een totaal uitgangsvermogen van 3 
W RMS. RMS staat voor Root Mean Square, wat een 
veelgebruikte maat is voor audiovermogen, ofwel 
het elektrische vermogen dat van een 
audioversterker naar een luidspreker wordt 
overgebracht, gemeten in watt. De hoeveelheid 
elektrisch vermogen die wordt afgeleverd en de 
gevoeligheid van de luidspreker bepalen het 
gegenereerde geluidsvermogen. Hoe hoger het 
wattage, hoe groter het geluidsvermogen dat door 
de luidspreker wordt uitgezonden.
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Kenmerken
terugspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, •
Luidsprekers links/rechts
• Luidsprekerdriver: 2 x 1,5 inch full-range
• Driververmogenbereik: 0-5 W x 1
• Frequentiebereik: 100 Hz - 20 kHz

Ontwerp en afwerking
• Kleur: Zwart

Audiosysteem
• Totaal uitgangsvermogen: 3 W RMS (maximum)
• Frequentiebereik: 60 Hz-20 kHz
• Signaal-ruisverhouding: > 70 dB
• THD: < 1%
• Ingangsgevoeligheid: 600 mV

Audioweergave
• Ondersteunde audio-indelingen: MP3
• Media afspelen: USB Flash Drive, MicroSD-kaart
• Afspeelmodus: Snel vooruitspoelen en 

Afspelen en onderbreken

Comfort
• Schermtype: LED-display

Connectiviteit
• Hoofdtelefoonuitgang
• Audio-ingang (3,5 mm)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM

Accessoires
• USB-kabel: voor het opladen
• FM-antenne

Vermogen
• Batterijtype: Ingebouwd, lithium-polymeer
• Afspeeltijd muziek: 12 uur
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