
 

 

Philips
Draadloze luidspreker

• Bluetooth

SBT550
Krachtig, rijk geluid

Bluetooth-luidspreker met draadloze muziekstreaming
Krachtig geluid, draadloos streamen van muziek via Bluetooth en Bass Reflex-luidsprekers 
die zorgen voor een krachtige, diepe bas. U kunt elk apparaat opladen via de USB-
aansluiting. Deze SBT550/12-luidspreker past bij elke levensstijl.

Geniet van uw vrijheid met draadloze Bluetooth®-technologie
• Draadloos muziek streamen via Bluetooth
• Werkt met elk Bluetooth-compatibel apparaat

Rijk, complex geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS
• Bass Reflex-luidsprekers voor een krachtig, diep geluid
• Rijk en dynamisch geluid dankzij krachtige drivers

Gebruiksvriendelijk en handig
• USB-poort voor opladen van andere apparaten
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Eenvoudig in gebruik
• Ideaal voor alle smartphones, computers en draagbare apparaten



 Draadloos muziek streamen
Uw luidspreker ondersteunt draadloos muziek 
streamen via Bluetooth. Geniet van uw 
favoriete muziek in hoge kwaliteit via uw 
Bluetooth-compatibele apparaten.

Bluetooth-compatibel

Bluetooth is een draadloze 
communicatietechnologie met een kort bereik, 
die zowel robuust als energiezuinig is. De 
technologie maakt een eenvoudige draadloze 
verbinding met andere Bluetooth-apparaten 
mogelijk, zodat u uw favoriete muziek 
eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet, iPod of 
iPhone kunt afspelen.

Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een 
meeteenheid voor het audiovermogen, of 
eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt 
overgedragen van een audioversterker of een 

luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De 
hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt 
geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid 
van de luidspreker bepalen hoeveel 
geluidsvermogen er wordt gegenereerd. 
Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat 
versterkers worden beperkt door de 
elektrische energie die ze kunnen versterken 
en luidsprekers door de hoeveelheid 
elektrische energie die ze kunnen omzetten in 
geluidsenergie zonder het audiosignaal te 
vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter 
het geluidsvermogen van de luidspreker.

Bass Reflex-luidsprekers

Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een 
diepe bas. Het verschil met conventionele 
luidsprekers is dat er een baspijp is toegevoegd 
die akoestisch op de woofer is afgestemd voor 
een optimale demping van de lage frequenties. 
Dit resulteert in een diepe, gecontroleerde bas 
en minder vervorming. Samen met de reactie 
van de woofer vergroot het systeem de lage-
frequentiegeluiden in het algemeen en levert 
zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Rijk en dynamisch geluid
Krachtige drivers zorgen voor muziek met een 
stevige impact en een diepe en dynamische bas 
om u gemotiveerd te houden. De premium 

kwaliteitsdrivers staan garant voor een 
levendige geluidservaring.

Ingebouwde USB-poort

Deze luidspreker bevat een USB-poort, 
waarmee u het apparaat gemakkelijk kunt 
opladen. Sluit uw apparaat gewoon via zijn 
USB-kabel aan op de achterzijde van de 
luidspreker.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek 
van draagbare apparaten en computers. Sluit 
gewoon uw apparaat aan op de AUDIO-
INGANG (3,5 mm) op uw Philips-luidsprekers. 
Gebruik op uw computers de aansluiting voor 
hoofdtelefoons. Nadat de verbinding is 
gemaakt, kunt u direct genieten van uw hele 
muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter 
geluid.
SBT550/12

Kenmerken
Draadloze luidspreker
Bluetooth
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Compatibiliteit
• geschikt voor: de meeste smartphones met 

Bluetooth, tablets, muziekspelers
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Connectiviteit
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Opladen via USB
• Audio-ingang (3,5 mm)

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 20 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekers: 2,5 inch

Luidsprekers
• Bass Reflex-luidsprekersysteem

Vermogen
• Netstroom: 110 - 240 V

Accessoires
• Een kabel voor: 3,5 mm audio-ingang
• Garantiecertificaat
• Wereldwijde garantiekaart
• Snelstartgids

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 380 x 119 x 112 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 480 x 165 x 170 

mm
• Gewicht van het product: 1,5 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 2,13 kg
•

SBT550/12

Specificaties
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