
 

 

Philips SoundShooter
juhtmeta kaasaskantav 
kõlar

Bluetooth
Roheline

SBT30GRN
Juhtmevaba voogedastus

Suure võimsuse ja väikese suurusega
Võimas heli, mida toetab juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu. Samuti on mudelil 
laetav aku, et saaksite seda kõikjal kasutada ja sisseehitatud mikrofon käed-vabad 
telefonikõnedeks. Lisaks karabiin, mille saate klõpsuga vöö või koti külge kinnitada.

Loodud mugavaks kaasaskandmiseks
• Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata
• Kompletki kuulub karabiinhaak

Muljetavaldav heli
• Kuni 8 tundi muusikaesitusaega
• Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Lihtne kasutada
• Töötab kõigi Bluetoothi seadmetega
• Sisseehitatud mikrofon käed-vabad kõnede jaoks.
• Üks kaabel nii laadimiseks kui ka muusikaesituseks



 Sisseehitatud laetav aku

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. 
Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma 
muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et 
peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige 
suurepärast muusikat kaasaskantava seadme 
pakutava vabaduse kaudu.

Kuni 8 tundi muusikaesitusaega

Nautige ühe laadimiskorra järel kuni kaheksatunnist 
muusikaesitusaega.

Juhtmevaba voogedastus
Teie kõlar toetab juhtmevaba voogedastust 
Bluetoothi kaudu. Saate nautida oma 
lemmikmuusikat ülihea kvaliteediga ja juhtmevabalt 
oma Bluetoothiga varustatud seadmete kaudu.

Bluetoothiga varustatud

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side 
tehnoloogia, mis on nii häirevaba kui ka 
energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti 
ühendada Bluetoothiga seadmeid, et saaksite 
Bluetoothiga kõlarite kaudu edastada oma 
lemmikmuusikat nutitelefonist, tahvelarvutist või 
isegi sülearvutist, sealhulgas iPodist või iPhone'ist.

Sisseehitatud mikrofon
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka 
telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse 
muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke 
ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal 
juhul toimib see suurepäraselt.

Laadige ja mängige ühe kaabliga

Selle Philipsi kõlariga on kaasas üks kaabel nii aku 
laadimiseks kui ka aux-sisendi kaudu 
muusikaesituseks. Vabanege mugavalt 
juhtmepundardest ja nautige erakordset 
signaalikvaliteeti.
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Spetsifikatsioon
Toote mõõtmed
• Toote mõõtmed (L x K x S): 6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 2,6 x 3,2 x 2,6 tolli
• Kaal: 0,038 kg
• Kaal: 0,084 lb

Ühilduvus
• töötab koos: enamiku Bluetoothiga 

nutitelefonidega, tahvelarvutitega, 
muusikaseadmetega

• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
• Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: 

Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või 
kõrgemaga

• teiste muusikaseadmetega: Bluetoothi versiooniga 
2.1 või kõrgemaga

Ühenduvus
• Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
• Mikrofon: Sisseehitatud mikrofon
• USB-pesa kaudu laadimine
• Helisisend (3,5 mm)

Heli
• Väljundvõimsus (RMS): 2 W
• Helisüsteem: Mono

Kõlarid
• Kõlarimagnetid: Neodüümmagnetkõlarid

Võimsus
• Aku tüüp: liitium (integreeritud)
• Aku tööaeg: 8 h

Tarvikud
• Kaabel: 3,5 mm helisisend ja USB-pesa kaudu 

laadimine
• Garantiitunnistus
• Üleilmse garantii voldik
• Kiirjuhend
•
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