
 

 

Philips
bezdrátový přenosný 
reproduktor

Bluetooth®
Gyroskop, odolnost proti vlhkosti
Vestavěný mikrofon pro volání
Černá

SB2000B
Navržen pro cesty

Otáčejte s ním, namočte ho nebo ho nechte spadnout na zem, nic nezastaví voděodolné a bytelné 
zařízení SB2000B od kvalitní reprodukce zvuku z 3" reproduktoru. Integrovaná funkce streamování 
hudby přes rozhraní Bluetooth ještě více ulehčuje přehrávání doma nebo ve městě.

Působivý zvuk
• 3” velký reproduktor poskytuje hlasitý a čistý zvuk pro venkovní použití
• Výstupní výkon 5 W v malém balení

Vždy připraveno k provozu
• Robustní design odolný proti postříkání, ideální pro použití doma i venku
• Vestavěná nabíjecí baterie pro přehrávání hudby kdekoli

Jednoduchost
• Bezdrátové připojení k zařízením – už žádné kabely
• Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
• Praktický automatický snímač pro zapnutí a vypnutí hudby
• Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby
• Funguje s jakýmkoli kompatibilním stereofonním zařízením Bluetooth



 Výstupní výkon 5 W
Výstupní výkon 5 W v malém balení

Robustní design odolný proti postříkání

Robustní design odolný proti postříkání, ideální pro 
použití doma i venku

Vestavěná nabíjecí baterie

Přehrávejte hudbu nahlas – kdykoli a kdekoli. 
Vestavěná dobíjecí vám umožní vychutnat si osobní 
hudbu bez překážejících zamotaných napájecích 
kabelů a nepohodlného hledání elektrické zásuvky. 
Vychutnejte si skvělou hudbu doprovázenou 
přenosností bez omezení.

Bezdrátové připojení k zařízením
Bezdrátové připojení k zařízením – už žádné kabely

Vestavěný mikrofon
Díky vestavěnému mikrofonu funguje tento 
reproduktor také jako hlasitý telefon. Při příchozím 
hovoru se hudba ztlumí a můžete mluvit přes 
reproduktor. Můžete zavolat na obchodní schůzku. 
Nebo zavolat známému z večírku. Ať tak nebo tak, 
funguje to skvěle.

Praktický automatický snímač

Praktický automatický snímač pro zapnutí a vypnutí 
hudby

AUDIO-IN (3,5 mm)
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat 
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí 
zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na 
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení 
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou 
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících 
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší 
zvuk.

Stereofonní zařízení Bluetooth
Funguje s jakýmkoli kompatibilním stereofonním 
zařízením Bluetooth
SB2000B/00

Specifikace
Kompatibilita
• spolupracuje s: většina chytrých telefonů 

s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. generace nebo novější
• tablety a chytré telefony se systémem Android: se 

systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo 
novějším

• další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo 
novější

Možnosti připojení
• Verze Bluetooth: 2,1
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na 

dohled, 10 m
• Mikrofon: Vestavěný mikrofon
• Vstup audio (3,5 mm): Ano

Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): <5 W
• Zvukový systém: Mono
• Ovládání hlasitosti: Ovládání hlasitosti nahoru/dolů

Reproduktory
• mylarová kopule: Ano

Spotřeba
• Typ baterie: lithiová (vestavěná)
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Pohodlí
• Odolnost proti zvýšené vlhkosti: Ano, IPX 4
• Automatický snímač: pro zapnutí a vypnutí hudby
• Vestavěný mikrofon: Ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x H x V): 123 x 92 x 123 mm
• Rozměry balení (Š x H x V): 155 x 132 x 155 mm
• Hmotnost výrobku: 0,13 kg
• Hmotnost včetně balení: 0,65 kg

Příslušenství
• Kabel pro: 3,5mm linkový vstup a nabíjení 

prostřednictvím USB
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Mezinárodní záruční list: Ano

Rozměry balení
• EAN: 87 12581 69539 2
• Rozměry balení (Š x V x H): 14,6 x 11 x 14,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,82 kg
• Čistá hmotnost: 0,64 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,18 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Vnější obal (D x Š x V): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Čistá hmotnost: 2,56 kg
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Hmotnost obalu: 0,89 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

12,3 x 12,3 x 9,2 cm
• Hmotnost: 0,57 kg
•
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