
 

 

Philips
draadloze draagbare 
luidspreker

Bluetooth®
Gyrosensor, spatwaterbestendig
Ingebouwde microfoon voor 
oproepen
Zwart

SB2000B
Ontworpen voor onderweg

Of hij nu omvalt of nat wordt, de spatbestendige en robuuste SB2000B blijft ongehinderd 
krachtig geluid bieden dankzij de grote 3 inch driver. En met geïntegreerde Bluetooth-
muziekstreaming kunt u zowel thuis als onderweg van uw muziek genieten.

Indrukwekkend geluid
• grote 3 inch driver biedt luid en helder geluid voor gebruik buitenshuis
• 5 watt vermogen in een compacte uitvoering

Altijd klaar om te vertrekken
• Robuust en spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor binnen en buiten
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Eenvoud
• Maakt draadloos verbinding met apparaten - geen kabels nodig
• Ingebouwde microfoon voor handsfree telefoneren
• Handige auto-sensor voor in-/uitschakelen van muziek
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten
• Geschikt voor ieder compatibel stereo Bluetooth-apparaat



 5 watt vermogen
5 watt vermogen in een compacte uitvoering

Robuust en spatwaterbestendig ontwerp

Robuust en spatwaterbestendig ontwerp, ideaal 
voor binnen en buiten

Ingebouwde oplaadbare batterij

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. 
De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten 
van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van 
netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. 
Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van 
draagbaarheid.

Maakt draadloos verbinding met 
apparaten
Maakt draadloos verbinding met apparaten - geen 
kabels nodig

Ingebouwde microfoon
Dankzij de ingebouwde microfoon werkt deze 
luidspreker ook als luidsprekertelefoon. Wanneer 
een oproep binnenkomt, wordt de muziek op pauze 
gezet en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu 
een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend 
wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Handige auto-sensor

Handige auto-sensor voor in-/uitschakelen van 
muziek

AUDIO-INGANG (3,5 mm)
Met één verbinding geniet u van al uw muziek van 
draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw 
apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op 
uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers 
de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de 
verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw 
hele muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Stereo Bluetooth-apparaat
Geschikt voor ieder compatibel stereo Bluetooth-
apparaat
SB2000B/00

Specificaties
Compatibiliteit
• geschikt voor: de meeste smartphones met 

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

iPhone 5
• iPod touch: 3e generatie of later
• Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 

en Bluetooth 2.1 of hoger
• andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Connectiviteit
• Bluetooth-versie: 2,1
• Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
• Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m
• Microfoon: Ingebouwde microfoon
• Audio-ingang (3,5 mm)

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 5 W
• Geluidssysteem: Mono
• Volumeregeling: Volumeregeling

Luidsprekers
• Mylar-dome

Vermogen
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8 u

Gemak
• Spatwaterbestendig: Ja, IPX 4
• Auto-sensor: voor in-/uitschakelen van muziek
• Ingebouwde microfoon

Afmetingen
• Productafmetingen (b x d x h): 123 x 92 x 123 mm
• Afmetingen verpakking (b x d x h): 155 x 132 x 155 

mm
• Gewicht van het product: 0,13 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0,65 kg

Accessoires
• Een kabel voor: 3,5mm-audio-ingang en opladen via 

USB
• Snelstartgids
• Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 69539 2
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Brutogewicht: 0,82 kg
• Nettogewicht: 0,64 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,18 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Omdoos (L x B x H): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Nettogewicht: 2,56 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Gewicht van de verpakking: 0,89 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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