
 

 

Philips
trådlös, bärbar högtalare

Bluetooth®
Gyrosensor, stänkskyddad
Inbyggd mikrofon för samtal
Svart

SB2000B
Perfekt att ha med på resan

Vänd den, blöt ner den eller stöt till den, inget kan hindra den stänksäkra, tåliga SB2000B 
från att spela upp maffigt ljud från dess stora 3-tumsdrivenhet. Inbyggd Bluetooth-
musikströmning gör det ännu enklare att lyssna på din musik hemma eller ute på stan.

Imponerande ljud
• 3 tum stora element levererar högt och klart ljud för utomhusbruk
• 5-watts utgång i ett litet paket

Alltid redo
• Robust och stänksäker design, idealisk för inom- och utomhusbruk
• Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst

Enkelhet
• Ansluter trådlöst till enheter – inga fler sladdar
• Inbyggd mikrofon för handsfree-samtal
• Lämplig autosensor för att starta/stoppa musik
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning
• Fungerar med alla kompatibla Bluetooth stereoenheter



 5-watts utgång
5-watts utgång i ett litet paket

Robust och stänksäker design

Robust och stänksäker design, idealisk för inom- och 
utomhusbruk

Inbyggt laddningsbart batteri

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med 
det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av 
din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan 
att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med 
bärbar frihet nu.

Ansluter trådlöst till enheter
Ansluter trådlöst till enheter – inga fler sladdar

Inbyggd mikrofon
Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren 
även som högtalartelefon. Vid ett inkommande 
samtal pausas musiken så att du kan prata via 
högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer 
affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på 
fest fungerar det fantastiskt bra.

Lämplig autosensor

Lämplig autosensor för att starta/stoppa musik

AUDIO-IN (3,5 mm)
Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

Bluetooth stereoenhet
Fungerar med alla kompatibla Bluetooth 
stereoenheter
SB2000B/00

Funktioner
• Inbyggd mikrofon • Vikt: 0,57 kg
•

Kompatibilitet
• fungerar med: de flesta smarttelefoner med 

Bluetooth, surfplattor, musikenheter
• iPad: iPad 1, iPad 2, iPad 4, iPad mini
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod Touch: 3:e generation eller senare
• Android-surfplattor och -smarttelefoner: med 

Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
• andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller 

senare

Anslutningar
• Bluetooth-version: 2.1
• Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
• Bluetooth-räckvidd: Fri sikt, 10 m
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon
• Ljudingång (3,5 mm)

Ljud
• Uteffekt (RMS): 5 W
• Ljudsystem: Mono
• Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner

Högtalare
• Mylar-kon

Effekt
• Batterityp: litium (inbyggt)
• Drifttid för batteri: 8 tim

Bekvämlighet
• Stänkskyddad: Ja, IPX 4
• Autosensor: för att starta/stoppa musik

Mått
• Produktmått (B x D x H): 123 x 92 x 123 mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 155 x 132 x 

155 mm
• Produktvikt: 0,13 kg
• Vikt inkl. förpackning: 0,65 kg

Tillbehör
• En kabel för: 3,5 mm ljudingång och USB-

uppladdning
• Snabbstartguide
• Garantisedel för hela världen

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 69539 2
• Förpackningens mått (B x H x D): 

14,6 x 11 x 14,6 cm
• Bruttovikt: 0,82 kg
• Nettovikt: 0,64 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,18 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 3,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 69539 9
• Yttre kartong (L x B x H): 30 x 15,4 x 23,4 cm
• Nettovikt: 2,56 kg
• Antal konsumentförpackningar: 4
• Taravikt: 0,89 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 12,3 x 12,3 x 9,2 cm
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