Philips
Højttaler-dockingstation

SBD6000

Kraftigt stereolydfelt
Kraftfuld XSL Acoustics
Lyt til det stærke og brede lydniveau i SBD6000. Højttalerne og iPod-dockingstationen
kan nemt være i tasken, så du kan lytte til musik sammen med dine venner, uanset hvor
du er. Du får en enestående bas selv ved lave lydstyrker.
Kraftfuld lyd
• DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
• Indbyggede højttalere med XSL Acoustics giver en dynamisk lyd
• Ekstra bredt lydniveau for 3-dimensionel og realistisk lyd
• Højttalerriste i metal beskytter højttalerdrivere
Tag musikken med dig,
• Bæretasken beskytter dine højttalere, når de ikke er i brug
• Kabeloprulningssystem med aftageligt kabel for nem opbevaring
• Letvægts- og bærbart design, så du altid kan lytte til musik
Altid klar
• Ledningen opbevares praktisk, når den ikke er i brug
• Mulighed for brug af batteri eller vekselstrøm, så du kan høre musik overalt
• Praktisk opbevaring af din receiver i dockingstationen

SBD6000/00

Højttaler-dockingstation

Specifikationer
Lyd

Vigtigste nyheder
26,5 x 22,5 x 11,5 cm
Nettovægt: 0,586 kg
Bruttovægt: 0,889 kg
Taravægt: 0,303 kg
EAN: 87 12581 31566 5
Antal medfølgende produkter: 1
Emballagetype: Emballage

• Stik: iPod dedikeret
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Komfort

Yderemballage

• Frekvenskurve: 100 - 18.000 Hz
• Impedans: 3 ohm
• Strømstyrke (RMS): 2 x 3 W

Tilslutningsmuligheder

• Strømindikator
• Lydstyrke
• Driftstid: 10 timer
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Tilbehør

• Lysnetadapter
• Etui

Indvendig emballage

Strøm
•
•
•
•

Ydre indpakning (L x B x H): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
Nettovægt: 3,516 kg
Bruttovægt: 7,139 kg
Taravægt: 3,623 kg
EAN: 87 12581 31570 2
Antal forbrugeremballager: 6

Batteritype: AAA, LR03
Adapter: 9 V 1,5 A
Batterispænding: 1,5 V
Batterier: 6

Emballagens mål

• Mål på emballage (B x H x D):

• Indvendig emballage (L x B x H):
27,2 x 24 x 24,5 cm
• Nettovægt: 1,172 kg
• Bruttovægt: 2,012 kg
• Taravægt: 0,84 kg
• EAN: 87 12581 31568 9
• Antal forbrugeremballager: 2
•

DBB dynamisk basforstærkning

Aktivér DBB (dynamisk basforstærkning - dynamisk
basfremhævning), og de lave basfrekvenser forbedres
elektronisk, så du opnår en ensartet lydgengivelse,
specielt hvis højttalerlydstyrken indstilles på et lavt
niveau. Du hører imponerende bastoner til enhver
tid.

XSL Acoustics

Få dynamisk lyd og kraftig basydeevne fra din
ShoqBox med XSL Acoustics. Ved at kombinere høj
diskant og mellemtoner med dynamisk og kraftig bas
frembringes den imponerende lyd. Nyskabende brug
af højteknologiske materialer som titanium membran
og neodym resulterer i lyd, der er næsten dobbelt så
kraftig som fra en almindelig højttalerdriver af
samme størrelse. Den præcise tilpasning mellem
højttalerdriver, den akustiske arkitektur og
kredsløbene giver en dynamisk lyd og kraftig bas i et
lille kabinet.

Bæretaske

Pas på højttaleren og undgå at kablet filtres sammen
ved at opbevare den i dette smarte bløde etui, når du
ikke bruger den.

Håndtering af højttalerledning

Med dette unikke design er opbevaring af ledninger
ikke længere et problem. Pak blot sammen og gå.
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