
 

 

„Philips“
belaidis nešiojamasis 
garsiakalbis

„Bluetooth®“
Giro jutiklis, atsparus purslams
Integruotas mikrofonas 
skambučiams
juodas

SB2000B
Sukurtas pasiimti kartu

Galite apversti, sudrėkinti arba sutrenkti. Niekas nesutrukdys purslams atspariam SB2000B 
skleisti galingo garso iš didelio 3? pagrindinio įrenginio. Dėl integruotos „Bluetooth“ 
muzikos transliavimo funkcijos lengva leisti muziką namuose arba mieste.

Įspūdingas garsas
• 3” didelis garsiakalbis atkuria galingą ir aiškų garsą, pritaikytą naudoti lauke
• 5 vatų išvestis ir kompaktiška konstrukcija

Visada parengtos keliui
• Tvirta ir vandeniui atspari konstrukcija idealiai tinka naudoti patalpoje ir lauke
• Integruotas įkraunamas akumuliatorius – mėgaukitės muzika bet kur

Paprastumas
• Prijungiamas prie įrenginių belaidžiu ryšiu – nereikia jokių laidų
• Integruotas mikrofonas – galimybė skambinti naudojantis laisvų rankų įranga
• Patogus automatinis jutiklis muzikai įjungti / išjungti
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių
• Veikia su bet kuriuo suderinamu „Bluetooth“ stereo įrenginiu



 5 vatų išvestis
5 vatų išvestis ir kompaktiška konstrukcija

Tvirta ir vandeniui atspari konstrukcija

Tvirta ir vandeniui atspari konstrukcija idealiai tinka 
naudoti patalpoje ir lauke

Integruota įkraunama baterija

Klausykite muzikos garsiai – bet kada ir bet kur. 
Integruotoji įkraunama baterija leidžia mėgautis 
mėgstamomis dainomis be rūpesčių ir besiraizgančių 
laidų ieškant maitinimo lizdo. Nuo šiol klausykitės 
puikios muzikos laisvai ir visur.

Prijungiamas prie įrenginių belaidžiu 
ryšiu
Prijungiamas prie įrenginių belaidžiu ryšiu – nereikia 
jokių laidų

Integruotas mikrofonas
Šis garsiakalbis su integruotu mikrofonu taip pat 
veikia kaip telefono garsiakalbis. Kai jums kas nors 
skambina, muzika sustabdoma, ir jūs galite kalbėti per 
garsiakalbį. Skambinkite verslo susitikimo klausimais 
arba draugui vakarėlio metu – ši sistema bet kokiu 
atveju veikia puikiai.

Patogus automatinis jutiklis

Patogus automatinis jutiklis muzikai įjungti / išjungti

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)
Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir 
kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie 
„Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) 
prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių 
išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo 
muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia 
geresnį garsą.

„Bluetooth“ stereo įrenginys
Veikia su bet kuriuo suderinamu „Bluetooth“ stereo 
įrenginiu
SB2000B/00

Specifikacijos
Suderinamumas
• Veikia su: daugeliu išmaniųjų „Bluetooth“ telefonų, 

planšetinių kompiuterių, muzikos įrenginių
• „iPad“: „iPad 1“, „iPad 2“, „iPad 4“, „iPad mini“
• „iPhone”: „iPhone” 3, „iPhone” 3GS, „iPhone” 4, 

„iPhone” 4S, „iPhone 5“
• „iPod Touch“: 3-iosios kartos ar naujesniais
• „Android“ planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji 

telefonai: su „Android“ 2.1 ir „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesne

• kitais muzikos įrenginiais: „Bluetooth“ 2.1 ar 
naujesnė

Prijungimo galimybė
• „Bluetooth“ versija: 2,1
• „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
• „Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų
• Mikrofonas: Integruotas mikrofonas
• Garso įvestis (3,5 mm)

Garsas
• Išvesties galia (RMS): 5 W
• Garso sistema: Mono
• Garsumo reguliatorius: Garso reguliavimas aukštyn 

/ žemyn

Garsiakalbiai
• „Mylar“ kupolas

Maitinimas
• Baterijos tipas: ličio (vidinė)
• Akumuliatoriaus veikimo laikas: 8 val.

Patogumas
• Vandeniui atsparus: Taip, IPX 4
• Automatinis jutiklis: muzikai įjungti/išjungti
• Integruotas mikrofonas

Matmenys
• Gaminio matmenys (P x A x G): 123 x 92 x 

123 mm
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 155 x 132 x 155 

mm
• Gaminio svoris: 0,13 kg
• Svoris su pakuote: 0,65 kg

Priedai
• Laidas, skirtas: 3,5 mm garso įvesčiai ir įkrovimui 

per USB
• Greitos pradžios vadovas
• Tarptautinės garantijos lapas

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 69539 2
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Bendras svoris: 0,82 kg
• Grynasis svoris: 0,64 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,18 kg
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Outer carton (L x W x H): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Grynasis svoris: 2,56 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Pakuotės svoris: 0,89 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

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