
 

 

Philips
безжична портативна 
тонколона

Bluetooth®
Жироскоп, устойчив на пръски
Вграден микрофон за разговори
Черно

SB2000B
Създадени за пътуване

Обърнете го, намокрете го или го ударете, нищо няма да спре устойчивия на пръски и здрав 

SB2000B да ви дава силен звук от своя 3" възбудител. Вграденото поточно извличане на музика 

чрез Bluetooth прави слушането на мелодиите ви у дома или навън из града дори по-лесно.

Впечатляващ звук
• Възбудителят с размер 3” осигурява силен и ясен звук за използване на открито
• 5-ватов извод в малка опаковка

Винаги готови
• Здрава и устойчива на пръски конструкция, идеална за използване на закрито и на 
открито

• Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

Простота
• Свързва се безжично към устройства – без кабели
• Вграден микрофон за разговори със свободни ръце
• Удобен автоматичен датчик за вкл./изкл. на музика
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
• Работи с всяко съвместимо устройство с Bluetooth



 5-ватов извод
5-ватов извод в малка опаковка

Здрава и устойчива на пръски 
конструкция

Здрава и устойчива на пръски конструкция, 
идеална за използване на закрито и на открито

Вградена акумулаторна батерия

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по 
всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви 
позволява да се наслаждавате на любимата си 
музика без плетеницата от захранващи кабели и 
без неудобството да търсите електрически 
контакт. Слушате прекрасна музика, сега със 
свободата на пълната преносимост.

Свързва се безжично към устройства
Свързва се безжично към устройства – без кабели

Вграден микрофон
С вградения микрофон този високоговорител 
може да работи и като високоговорител за вашия 
телефон. Когато ви позвънят, музиката се поставя 
на пауза и можете да говорите през 
високоговорителя. Проведете бизнес разговор. 
Или позвънете на приятел по време на партито. И 
в двата случая резултатът е идеален.

Удобен автоматичен датчик

Удобен автоматичен датчик за вкл./изкл. на 
музика

АУДИО ВХОД (3,5 мм)
С една лесна връзка можете да се наслаждавате 
на музиката от вашите преносими устройства и 
компютри. Просто включете устройството към 
3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на 
тонколоната Philips. Връзката с компютър 
обикновено се осъществява чрез изхода за 
слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате 
цялата си музикална колекция през 
превъзходната тонколона. Philips просто ви дава 
по-добър звук.

Стерео устройство с Bluetooth
Работи с всяко съвместимо устройство с 
Bluetooth
SB2000B/00

Спецификации
Съвместимост
• работи с: повечето Bluetooth смартфони, 
таблети, музикални устройства

• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3-то или следващо поколение
• таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и 

Bluetooth 2.1 или следващи версии
• други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или 
следваща версия

Възможности за свързване
• Версия на Bluetooth: 2.1
• Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
• Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 
фута)

• Микрофон: Вграден микрофон
• Аудио вход (3,5 мм)

Звук
• Изходна мощност (RMS): 5 W
• Звукова система: Моно
• Регулиране на силата на звука: Сила на звука 
нагоре/надолу

Високоговорители
• Миларова куполна

Захранване
• Тип батерия: литиева (вградена)
• Време на работа на батерии: 8 ч

Комфорт
• Устойчив на пръски: Да, IPX 4
• Автоматичен датчик: за вкл./изкл. на музика
• Вграден микрофон

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 123 x 92 x 

123 мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 155 x 132 x 

155 мм
• Тегло на изделието: 0,13 кг
• Тегло вкл. опаковката: 0,65 кг

Аксесоари
• Кабел за: 3,5 мм аудио вход и зареждане от USB
• Ръководство за бърз старт
• Листовка с гаранция за цял свят

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 69539 2
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

14,6 x 11 x 14,6 см
• Бруто тегло: 0,82 кг
• Нето тегло: 0,64 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен
• Тегло на опаковката: 0,18 кг
• Начин на поставяне: Стандартен

Външен кашон
• Бруто тегло: 3,45 кг
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Външен кашон (л x Ш x В): 30 x 15,4 x 23,4 см
• Нето тегло: 2,56 кг
• Брой потребителски опаковки: 4
• Тегло на опаковката: 0,89 кг

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

12,3 x 12,3 x 9,2 см
• Тегло: 0,57 кг
•
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