
 

 

Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®
Gyro-tunnistin, roiskesuojaus
Sisäinen mikrofoni puheluita 
varten
Musta

SB2000B
Suunniteltu mukaan otettavaksi

Roiskeen- ja putoamisenkestävä SB2000B toistaa äänen vaikuttavasti ja luotettavasti 
suuren 3 tuuman kaiutinelementin avulla. Kiinteän Bluetooth-yhteyden ansiosta voit 
suoratoistaa musiikkia helposti kotona tai kaupungilla.

Vaikuttava ääni
• 3” kaiutinelementti kuuluvaan ja selkeään äänentoistoon ulkokäytössä
• 5 W lähtö pienessä paketissa

Aina valmiina
• Lujatekoinen ja roiskeenkestävä muotoilu sisä- ja ulkokäyttöön
• Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa

Helppokäyttöisyys
• Langaton yhteys laitteisiin – ei enää kaapeleita
• Kiinteä mikrofoni hands-free-puheluille
• Kätevä automaattinen tunnistin katkaisee toiston ja jatkaa sitä
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
• Toimii yhteensopivan Bluetooth-laitteen kanssa



 5 W lähtö
5 W lähtö pienessä paketissa

Lujatekoinen ja roiskeenkestävä 
muotoilu

Lujatekoinen ja roiskeenkestävä muotoilu sisä- ja 
ulkokäyttöön

Sisäinen ladattava akku

Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän 
ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa 
musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkoa tai pistokkeen 
haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Langaton yhteys laitteisiin
Langaton yhteys laitteisiin – ei enää kaapeleita

Kiinteä mikrofoni
Sisäisen mikrofonin ansiosta kaiutin toimii myös 
kaiutinpuhelimena. Kun puhelimeen saapuu puhelu, 
musiikin toisto keskeytetään ja voit puhua kaiuttimen 
kautta. Voit soittaa liikepuheluita tai kaverille juhlista 
– se toimii aina.

Kätevä automaattinen tunnistin

Kätevä automaattinen tunnistin katkaisee toiston ja 
jatkaa sitä

Äänitulo (3,5 mm)
Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Bluetooth-stereolaite
Toimii yhteensopivan Bluetooth-laitteen kanssa
SB2000B/00

Kohokohdat
• Paino: 0,57 kg
•

Yhteensopivuus
• yhteensopivat mallit: useimmat Bluetooth-

älypuhelimet, tablet-laitteet, musiikkilaitteet
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
• Android-Tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 

2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
• muut musiikkilaitteet: Bluetooth 2.1 tai uudempi

Liitännät
• Bluetooth-versio: 2,1
• Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
• Mikrofoni: Kiinteä mikrofoni
• Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ

Ääni
• Lähtöteho (RMS): 5 W
• Äänentoistojärjestelmä: Mono
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

säätö ylös/alas

Kaiuttimet
• Mylar-kalotti: KYLLÄ

Virta
• Akkutyyppi: litium (sisäinen)
• Käyttöaika akkuvirralla: 8 h

Käytön mukavuus
• Roiskeensuojattu: KYLLÄ, IPX 4
• Automaattinen tunnistin: katkaisee toiston ja jatkaa 

sitä
• Sisäinen mikrofoni: KYLLÄ

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 123 x 92 x 123 mm
• Pakkauksen mitat (LxSxK): 155 x 132 x 155 mm
• Tuotteen paino: 0,13 kg
• Paino pakattuna: 0,65 kg

Lisätarvikkeet
• Kaapeli: 3,5 mm:n äänitulolle ja USB-lataukselle
• Pikaopas: KYLLÄ
• Maailmanlaajuinen takuuvihko: KYLLÄ

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 69539 2
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 14,6 x 11 x 14,6 cm
• Kokonaispaino: 0,82 kg
• Nettopaino: 0,64 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Dummy
• Taara: 0,18 kg
• Hyllysijoitustyyppi: Dummy

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Nettopaino: 2,56 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 4
• Taara: 0,89 kg

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 12,3 x 12,3 x 9,2 cm
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