
 

 

Philips
boxă portabilă wireless

Bluetooth®
Senzor rotire, rezistent la 
stropire
Microfon încorporat pentru 
convorbiri
Negru

SB2000B
Proiectat pentru mobilitate

Roteşte-o, ud-o sau loveşte-o, nimic nu va opri această boxă SB2000B robustă din 
redarea unui sunet puternic de la driverul său mare de 3". Transmiterea de muzică prin 
Bluetooth face şi mai uşoară redarea melodiilor acasă sau în oraş.

Sunet impresionant
• Driverul mare de 3” oferă sunet puternic și clar pentru utilizare în aer liber
• Ieșire de 5 W într-un ambalaj mic

Mereu pregătit
• Design robust și rezistent la stropire, ideal pentru interior și exterior
• Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Simplitate
• Se conectează wireless la dispozitive — gata cu cablurile
• Microfon încorporat, pentru apelurile telefonice mâini libere
• Senzor auto confortabil pentru pornirea/oprirea muzicii
• Intrare audio pentru redarea muzicii portabile
• Funcţionează cu orice dispozitiv stereo pe Bluetooth compatibil



 Ieșire de 5 W
Ieșire de 5 W într-un ambalaj mic

Design robust și rezistent la stropire

Design robust și rezistent la stropire, ideal pentru 
interior și exterior

Acumulator reîncărcabil încorporat

Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. 
Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă 
bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a 
cablurilor de alimentare încurcate și căutarea 
incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de 
muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă 
portabilitatea.

Se conectează wireless la dispozitive
Se conectează wireless la dispozitive — gata cu 
cablurile

Microfon încorporat
Graţie microfonului încorporat, această boxă 
funcţionează și ca telefon cu difuzor. Atunci când 
este recepţionat un apel, muzica este întreruptă și 
puteţi vorbi prin intermediul difuzorului. Organizaţi 
o întâlnire de afaceri. Sau apelaţi-vă prietenul de la o 
petrecere. În orice context, acesta va funcţiona 
perfect.

Senzor auto confortabil

Senzor auto confortabil pentru pornirea/oprirea 
muzicii

INTRARE AUDIO (3,5 mm)
Executaţi o singură conexiune și bucuraţi-vă de toată 
muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. 
Conectaţi dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO 
(3,5 mm ) al setului Philips. În cazul calculatoarelor 
conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru 
căști. După conectare vă puteţi bucura direct de 
întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare 
superioare. Philips oferă un sunet de calitate 
superioară.

Dispozitiv stereo pe Bluetooth
Funcţionează cu orice dispozitiv stereo pe Bluetooth 
compatibil
SB2000B/00

Specificaţii
Compatibilitate
• compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor 

cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: A treia generaţie sau mai nou
• Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 
și Bluetooth 2.1 sau ulterioare

• alte dispozitive de redare muzică: Versiunea 
Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Conectivitate
• Versiune Bluetooth: 2,1
• Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rază de acţiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 

30 de picioare
• Microfon: Microfon încorporat
• Intrare audio (3,5 mm)

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 5 W
• Sistem audio: Mono
• Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare
• dom mylar

Alimentare
• Tip baterie: litiu (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Confort
• Rezistent la stropire: Da, IPX 4
• Senzor auto: pentru pornirea/oprirea muzicii
• Microfon încorporat

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): 123 x 92 x 123 mm
• Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 155 x 132 x 

155 mm
• Greutate produs: 0,13 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 0,65 kg

Accesorii
• Un cablu pentru: intrare audio de 3,5 mm și 

încărcare USB
• Ghid de iniţiere rapidă
• Certificat de garanţie internaţională

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 69539 2
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Greutate brută: 0,82 kg
• Greutate netă: 0,64 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,18 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
• Greutate brută: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Cutie exterioară (L x L x Î): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Greutate netă: 2,56 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 0,89 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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