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Hangszóró-dokkolóegység

SBD6000
Erőteljes sztereó hangszíntér

Erőteljes XSL akusztika
Élvezze az SBD6000 erőteljes és széles spektrumú hangzását. Az iPod hangszórói és 
dokkolóegysége kényelmesen befér táskájába, így bárhol élvezheti a zenehallgatás örömét 
barátaival. Még alacsony hangerőn is fantasztikus mélyhangzást tapasztalhat.

Erőteljes hang
• A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat
• Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért
• Extra széles hangtér a háromdimenziós, valósághű hangért
• A fém hangszórórács védi a hangsugárzókat

Vigye magával a zenéit
• A hordtáska védi az éppen nem használt hangszórót
• Kábelcsévélő rendszer leválasztható kábellel az egyszerű tároláshoz
• Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért

Mindig készen áll
• Használaton kívüli kábel megfelelő tárolása
• Akkumulátorral vagy hálózatról – bárhol élvezheti a zenét
• Tárolja a vevőkészülékét a praktikus dokkolóegységben
 



 DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció 
aktiválással a mély basszus frekvenciákat 
elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes 
hangreprodukciót, különösen, ha a hangszóró 
hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes 
basszust hall minden esetben.

XSL Acoustics
Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott 
ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A 
hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, 
valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány 
biztosítja. A titán hangszórótölcsér, a neodímium 
mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által 
nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire 
az azonos méretű hagyományos hangszórók 
képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus 
felépítés és az áramköri elemek precíz 
összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül 
dinamikus hangzást és optimális mélyhang-
teljesítményt nyújt.

Hordtáska hangszóróhoz
Ha ebben a puha, praktikus hordtáskában tartja a 
hangszórót, megakadályozza a kábel 
összegubancolódását.

Hangszóró kábelelvezetése
Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a 
kábelelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen 
pakoljon össze, és már indulhat is.
SBD6000/00

Fénypontok
• EAN: 87 12581 31566 5 • Önsúly: 0,84 kg
•

Hang
• Frekvenciaválasz: 100 - 18 000 Hz
• Impedancia: 3 ohm
• RMS áramellátási arány: 2 x 3 W

Csatlakoztathatóság
• Csatlakozó: iPod készülékhez

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény
• Hangerőszabályzó
• Működési idő: 10 óra

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter
• Hordtáska

Feszültség
• Akku típusa: AAA, LR03
• Adapter típusa: 9 V 1,5 A
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6

Méret csomagolással együtt

• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

26,5 x 22,5 x 11,5 cm
• Nettó tömeg: 0,586 kg
• Bruttó tömeg: 0,889 kg
• Önsúly: 0,303 kg

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 31570 2
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

75,2 x 29,1 x 26,3 cm
• Nettó tömeg: 3,516 kg
• Bruttó tömeg: 7,139 kg
• Önsúly: 3,623 kg

Belső karton
• EAN: 87 12581 31568 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

27,2 x 24 x 24,5 cm
• Nettó tömeg: 1,172 kg
• Bruttó tömeg: 2,012 kg
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