
 

 

Philips
bezdrôtový prenosný 
reproduktor

Bluetooth®
S gyrosk., odolný voči str. vode
Vstavaný mikrofón na hovory
Čierna

SB2000B
Ako stvorený na cestovanie

Prevráťte ho, zamočte alebo doň narazte, tento odolný prehrávač SB2000B s ochranou pred 

špliechajúcou vodou nič nezastaví v prehrávaní silného zvuku zo svojho 3" budiča. Zabudovaná funkcia 

bezdrôtového prehrávania hudby cez Bluetooth vám umožňuje ešte ľahšie si vychutnať svoje skladby 

v pohodlí domova alebo v uliciach mesta.

Impozantný zvuk
• Veľký 3” budič produkuje silný a jasný zvuk na použitie vonku
• 5 W výkon v malom obale

Vždy pripravené
• Odolná konštrukcia s ochranou pred špliechajúcou vodou ideálna na použitie vonku
• Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

Jednoduchosť
• Bezdrôtové pripojenie k zariadeniam – už žiadne káble
• Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
• Praktický automatický snímač na zapnutie/vypnutie hudby
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení
• Funguje s akýmkoľvek kompatibilným stereo zariadením s funkciou Bluetooth



 5 W výkon
5 W výkon v malom obale

Odolná konštrukcia s ochranou pred 
špliechajúcou vodou

Odolná konštrukcia s ochranou pred špliechajúcou 
vodou ideálna na použitie vonku

Vstavaná nabíjateľná batéria

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a 
kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete 
svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti 
káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej 
zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so 
slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Bezdrôtové pripojenie k zariadeniam
Bezdrôtové pripojenie k zariadeniam – už žiadne 
káble

Vstavaný mikrofón
Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor 
fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri 
prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie 
hudby a vy môžete telefonovať pomocou 
reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo 
zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch 
bude fungovať perfektne.

Praktický automatický snímač

Praktický automatický snímač na zapnutie/vypnutie 
hudby

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)
Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať 
všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a 
počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku 
konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. 
V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre 
slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo 
vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém 
špičkových reproduktorov. Philips jednoducho 
prináša lepší zvuk.

Stereo zariadenie s funkciou Bluetooth
Funguje s akýmkoľvek kompatibilným stereo 
zariadením s funkciou Bluetooth
SB2000B/00

Technické údaje
Kompatibilita
• pracuje s: väčšinou smartfónov s technológiou 

Bluetooth, tabletmi, hudobnými zariadeniami
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod touch: 3. generácia alebo novšie
• tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so 

systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 
2.1 alebo novšou

• ďalšími hudobnými zariadeniami: s technológiou 
Bluetooth 2.1 alebo novšou

Pripojiteľnosť
• Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
• Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
• Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón
• Zvukový vstup (3,5 mm): áno

Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 5 W
• Zvukový systém: Monofónny
• Ovládanie hlasitosti: Ovládanie hlasitosti nahor/

nadol

Reproduktory
• Mylarová kupola: áno

Príkon
• Typ batérie: lítiová (zabudovaná)
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod

Vybavenie a vlastnosti
• Odolné voči ostriekaniu: áno, IPX 4
• Automatický snímač: na zapnutie/vypnutie hudby
• Vstavaný mikrofón: áno

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 123 x 92 x 123 mm
• Rozmery balenia (Š x H x V): 155 x 132 x 155 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,13 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 0,65 kg

Príslušenstvo
• Kábel na: 3,5 mm zvukový vstup a nabíjanie cez 

USB
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záručný list s celosvetovo platnou zárukou: áno

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 69539 2
• Rozmery balenia (Š x V x H): 14,6 x 11 x 14,6 cm
• Hmotnosť brutto: 0,82 kg
• Hmotnosť netto: 0,64 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,18 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Hmotnosť netto: 2,56 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 0,89 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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