
 

 

Philips
przenośny głośnik 
bezprzewodowy

Bluetooth®
Czujnik Gyro, bryzgoszczelność
Wbudowany mikrofon do 
rozmów
Czarny

SB2000B
Zaprojektowany do działania 

przenośnego
Głośnik SB2000B ma solidną konstrukcję i jest odporny za zachlapanie. Niestraszne mu wstrząsy, 

uderzenia ani woda — jego 3-calowy przetwornik zapewnia doskonały dźwięk niezależnie od 

warunków. Wbudowana funkcja strumieniowego przesyłania muzyki przez Bluetooth jeszcze bardziej 

ułatwia słuchanie muzyki w domu lub na mieście.

Dźwięk robiący wrażenie
• 3-calowy przetwornik zapewnia wysoką głośność i selektywność dźwięku do zastosowań poza 

domem
• Moc wyjściowa 5 W w kompaktowej obudowie

Zawsze gotowe do drogi
• Wytrzymała i odporna na zachlapania konstrukcja — idealna do użytku w domu lub na 

zewnątrz
• Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Prostota
• Bezprzewodowa łączność z urządzeniami — koniec z przewodami
• Wbudowany mikrofon umożliwia prowadzenie rozmów telefonicznych w trybie 

głośnomówiącym
• Wygodny czujnik automatyczny sterujący włączaniem/wyłączaniem muzyki
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych



 Moc wyjściowa 5 W
Moc wyjściowa 5 W w kompaktowej 
obudowie

Wytrzymała i odporna na zachlapania 
konstrukcja

Wytrzymała i odporna na zachlapania 
konstrukcja — idealna do użytku w domu lub 
na zewnątrz

Wbudowany akumulator

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. 
Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się 

ulubioną muzyką bez konieczności walki z 
plączącymi się przewodami zasilającymi i 
uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki 
możliwości przenoszenia możesz cieszyć się 
wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Bezprzewodowa łączność z 
urządzeniami
Bezprzewodowa łączność z urządzeniami — 
koniec z przewodami

Wbudowany mikrofon
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik 
ten może również działać jako zestaw 
głośnomówiący. W momencie nadejścia 
połączenia przychodzącego muzyka jest 
wstrzymywana i można rozmawiać przez 
głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w 
przypadku rozmów służbowych, jak i 
prywatnych.

Wygodny czujnik automatyczny

Wygodny czujnik automatyczny sterujący 
włączaniem/wyłączaniem muzyki

AUDIO-IN (3,5 mm)
Aby słuchać całej muzyki zapisanej w 
urządzeniu przenośnym lub w komputerze, 
potrzebne jest jedno proste połączenie. 
Wystarczy podłączyć urządzenie do portu 
AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. 
Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. 
Produkty firmy Philips po prostu zapewniają 
lepszy dźwięk.

Urządzenie stereofoniczne Bluetooth
Współpracuje z każdym zgodnym urządzeniem 
stereofonicznym Bluetooth
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Zalety
Przenośny głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Czujnik Gyro, bryzgoszczelność, Wbudowany mikrofon do rozmów, Czarny
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Zgodność
• działa z: większością smartfonów, tabletów, 

urządzeń muzycznych z obsługą Bluetooth
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
• Tablety i smartfony z systemem Android: z 

systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub 
nowszej

• pozostałe urządzenia muzyczne: z Bluetooth w 
wersji 2.1 lub nowszej

Możliwości połączeń
• Wersja Bluetooth: 2,1
• Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
• Mikrofon: Wbudowany mikrofon
• Wejście audio (3,5 mm)

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 5 W
• System dźwięku: Mono
• Regulacja głośności: Zwiększanie/zmniejszanie 

głośności

Głośniki
• Mylarowa kopułka

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: litowa (wbudowana)
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Udogodnienia
• Bryzgoszczelny: TAK, IPX 4
• Czujnik automatyczny: sterujący włączaniem/

wyłączaniem muzyki
• Wbudowany mikrofon

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 

123 x 92 x 123 mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

155 x 132 x 155 mm
• Waga produktu: 0,13 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 0,65 kg

Akcesoria
• Przewód do: wejścia audio 3,5 mm i ładowania 

przez USB
• Skrócona instrukcja obsługi
• Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 69539 2
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Waga brutto: 0,82 kg
• Waga netto: 0,64 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,18 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30 x 15,4 x 23,4 cm
• Waga netto: 2,56 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Ciężar opakowania: 0,89 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

12,3 x 12,3 x 9,2 cm
• Waga: 0,57 kg
•
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Dane techniczne
Przenośny głośnik bezprzewodowy
Bluetooth® Czujnik Gyro, bryzgoszczelność, Wbudowany mikrofon do rozmów, Czarny

http://www.philips.com

