
 

 

Philips
vezeték nélküli hordozható 
hangsugárzó

Bluetooth®-os
Giroérzékelős, cseppálló
Beépített mikrofon hívásokhoz
fekete

SB2000B
Utazáshoz tervezve

A cseppálló, strapabíró SB2000B nagyméretű, 3"-os meghajtójának köszönhetően mindig remek 

hangzást biztosít – és az sem árt neki, ha vizes lesz, felborítják vagy nekiütődik valaminek. A beépített 

Bluetooth streaming funkciónak köszönhetően mindig remek hangzást nyújt, otthon és útközben 

egyaránt.

Meggyőző hang
• A nagyméretű, 3”-os meghajtó a szabadban is hangos és kristálytiszta hangzást biztosít
• Kisméretű hangsugárzó 5 W teljesítménnyel

Mindig készen áll
• Strapabíró, cseppálló kivitelének köszönhetően lakáson belül és kívül is remekül használható
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

Egyszerű használat
• Bármilyen készülékhez vezeték nélkül csatlakoztatható – nincs szükség több kábelre
• Beépített mikrofon a kihangosított telefonáláshoz
• Kényelmes automatikus érzékelő a zene be- és kikapcsolásához
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
• Bármilyen kompatibilis Bluetooth-os sztereó készülékkel használható



 5 W teljesítmény
Kisméretű hangsugárzó 5 W teljesítménnyel

Strapabíró, cseppálló kivitel

Strapabíró, cseppálló kivitelének köszönhetően 
lakáson belül és kívül is remekül használható

Beépített akkumulátor

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített 
akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a 
tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése 
nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, 
mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Vezeték nélkül csatlakoztatható
Bármilyen készülékhez vezeték nélkül 
csatlakoztatható – nincs szükség több kábelre

Beépített mikrofon
Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár 
kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás 
esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón 
keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti 
tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. 
Mindkét esetben remekül működik.

Kényelmes automatikus érzékelő

Kényelmes automatikus érzékelő a zene be- és 
kikapcsolásához

AUDIO-IN (3,5 mm-es)
Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.

Bluetooth-os sztereó készülék
Bármilyen kompatibilis Bluetooth-os sztereó 
készülékkel használható
SB2000B/00

Műszaki adatok
Kompatibilitás
• Működik a következővel:: a legtöbb Bluetooth 

funkciós okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. generációs vagy újabb
• Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 

2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
• egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb 

verzió

Csatlakoztathatóság
• Bluetooth verzió: 2.1
• Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter 

vagy 30 láb
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• Audiobemenet (3,5 mm)

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 W
• Hangrendszer: Monó
• Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le

Hangszórók
• Mylar dóm

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Kényelem
• fröccsenésbiztos: Igen, IPX 4
• Automatikus érzékelő: a zene be- és 

kikapcsolásához
• Beépített mikrofon

Méretek
• Termék méretei (sz x mé x ma): 123 x 92 x 

123 mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 155 x 

132 x 155 mm
• Termék tömege: 0,13 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 0,65 kg

Tartozékok
• Egy kábel: 3,5 mm-es audiobemenethez és USB 

töltéshez
• Gyors üzembe helyezési útmutató
• Nemzetközi garancialevél

Méret csomagolással együtt
• EAN: 87 12581 69539 2
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Bruttó tömeg: 0,82 kg
• Nettó tömeg: 0,64 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Táratömeg: 0,18 kg
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

30 x 15,4 x 23,4 cm
• Nettó tömeg: 2,56 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Táratömeg: 0,89 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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