
 

 

Philips
Kaiutintelakointiasema

SBD6000
Voimallinen stereoäänikenttä

Tehokas XSL-akustiikka
Nauti SBD6000-järjestelmän voimakkaasta ja laajasta äänikentästä. iPodin kaiuttimet ja 
telakointiasema sujahtavat helposti kassiisi, joten voit nauttia musiikista ystäviesi kanssa missä ikinä 
oletkin. Nautti hämmästyttävän täyteläisestä bassotoistosta pienelläkin äänenvoimakkuudella.

Voimakas ääni
• Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.
• Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla
• Erittäin laaja äänikenttä tuottaa kolmiulotteisen ja luonnollisen äänen
• Metallinen kaiutinritilä suojaa kaiutinelementtejä

Ota musiikki mukaasi
• Kannettava pussi suojaa kaiuttimiasi
• Johtokelaus ja irrotettava johto helppoon säilytykseen
• Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain

Aina valmiina
• Säilytä johdot siististi, kun niitä ei käytetä
• Voit nauttia musiikista kaikkialla paristojen tai verkkovirran avulla
• Säilytä vastaanotintasi näppärässä telakointiasemassa



 DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus

Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa 
alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin 
silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. 
Bassoääni on aina vakuuttava.

XSL-akustiikka
Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja 
tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. 
Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti 
sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, 
tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä 
käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten 
titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka 
tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin 
kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. 
Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit 
on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin 
äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen 
ääni ja ihanteellinen bassoteho.

Kantopussi kaiuttimille

Huolehdi kaiuttimestasi ja säilytä johdot siististi 
säilyttämällä niitä käyttökertojen välillä tässä 
näppärässä pehmeässä pussissa.

Kaiuttimen johtojen hallinta
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta johtojen säilytys ei 
enää ole ongelma. Mukaan vain ja menoksi.
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Ääni
• Taajuusvaste: 100 - 18 000 Hz
• Impedanssi: 3 ohmia
• Teholuokitus: 2 x 3 W

Liitännät
• Liitin: iPod-yhteensopiva

Käytön mukavuus
• Virranilmaisin
• Äänenvoimakkuuden säätö
• Käyttöaika: 10 h

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Pussi

Virta
• Pariston malli: AAA, LR03
• Verkkolaitetyyppi: 9 V 1,5 A
• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 31566 5

• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Nettopaino: 0,586 kg
• Kokonaispaino: 0,889 kg
• Taara: 0,303 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 31570 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Nettopaino: 3,516 kg
• Kokonaispaino: 7,139 kg
• Taara: 3,623 kg

Sisäpakkaus
• EAN: 87 12581 31568 9
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Sisäpakkaus (P x L x K): 27,2 x 24 x 24,5 cm
• Nettopaino: 1,172 kg
• Kokonaispaino: 2,012 kg
• Taara: 0,84 kg
•
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