
 

 

Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth®
Gyrosensor, sprutsikker
innebygd mikrofon for samtaler
Sort

SB2000B
Designet for å bli med på tur

Du kan snu på den, få vann på den eller komme borti ting med den, men ingenting kan stanse sprutsikre 

og robuste SB2000B fra å levere fantastisk lyd fra den store 3-tommers-driveren. Innebygd Bluetooth-

streaming av musikk gjør det enkelt å spille låtene hjemme eller når du er på byen.

Imponerende lyd
• Stor 3-tommers driver gir høy og klar lyd for utendørs bruk
• Videoutgang på 5 watt i en liten pakke

Alltid klar
• Robust og sprutsikker design, ideell både innendørs og utendørs
• Innebygd oppladbart batteri for avspilling av musikk hvor som helst

Enkelhet
• Kobles trådløst til enheter – ingen kabler
• Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
• Praktisk auto-sensor til å slå musikk av/på
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
• Fungerer med alle kompatible enheter med Bluetooth-stereo



 Utgang på 5 watt
Videoutgang på 5 watt i en liten pakke

Robust og sprutsikker design

Robust og sprutsikker design, ideell både innendørs 
og utendørs

Innebygd oppladbart batteri

Spill av musikk høyt – når som helst og hvor som 
helst. Med det innebygde oppladbare batteriet kan 
du høre på din personlige musikk uten å bekymre 
deg over ledningsrot og det å finne en stikkontakt. 
Nå kan du glede deg over flott musikk som du kan ta 
med deg overalt.

Kobles trådløst til enheter
Kobles trådløst til enheter – ingen kabler

Innebygd mikrofon
Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at 
den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får 
et innkommende anrop, stoppes musikken 
midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. 
Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra 
en fest. Den fungerer flott uansett.

Praktisk auto-sensor

Praktisk auto-sensor til å slå musikk av/på

Lyd inn (3,5 mm)
Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Enhet med Bluetooth-stereo
Fungerer med alle kompatible enheter med 
Bluetooth-stereo
SB2000B/00

Spesifikasjoner
Kompatibilitet
• fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-

smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
• Android-nettbrett og -smarttelefoner: med 

Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
• andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 

eller nyere

Tilkoblingsmuligheter
• Bluetooth-versjon: 2,1
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
• Mikrofon: Innebygd mikrofon
• Lyd inn (3,5 mm)

Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 5 W
• Lydsystem: Mono
• Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned

Høyttalere
• Mylar-dome

Drift
• Batteritype: litium (innebygd)
• Driftstid på batteri: 8 t

Anvendelighet
• Sprutsikker: JA, IPX 4
• Auto-sensor: til å slå musikk av/på
• Innebygde mikrofon

Mål
• Produktmål (BxDxH): 123 x 92 x 123 mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 155 x 132 x 155 mm
• Produktvekt: 0,13 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 0,65 kg

Tilbehør
• En kabel for: 3,5 mm lyd inn-kontakt og USB-lading
• Hurtigstart-guide
• Verdensomfattende garantihefte

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 69539 2
• Emballasjemål (B x H x D): 14,6 x 11 x 14,6 cm
• Bruttovekt: 0,82 kg
• Nettovekt: 0,64 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,18 kg
• Type hylleplassering: Modell

Ytre eske
• Bruttovekt: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Yttereske (L x B x H): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Nettovekt: 2,56 kg
• Antall kundepakker: 4
• Taravekt: 0,89 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 12,3 x 12,3 x 9,2 cm
• Vekt: 0,57 kg
•
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