
 

 

Philips
Højttaler-dockingstation

SBD7000
Rock n roll

Rullende højttaler-dockingstation til iPhone
Nyd musik og film på din iPhone med SBD7000. Du skal blot dreje dockingstationen for 
at se video, højttalerne skifter samtidig til optimal stereolyd. Teknologi, der skærmer af for 
mobiltelefoner, giver lyd uden statiske forstyrrelser.

Kraftfuld lyd
• Digital Klasse-D-forstærker til lydgengivelse af høj kvalitet
• DBB (dynamisk basforstærkning) forbedrer elektronisk de lave toner.
• Omskiftere til lydudgang sikrer god stereolyd

Tag musikken med dig,
• Drej dockingstationen for at se video

Altid klar
• AC-adapter gør det muligt at lade op derhjemme.
• Teknologi, der skærmer af over for mobiltelefoner, betyder lyd uden statiske forstyrrelser

Del din musik overalt
• Få strøm til dine højttalere med batterier, når du er på farten.



 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.
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Lyd
• Frekvenskurve: 100 - 20.000 Hz
• Højttalerdiameter: 40 mm
• Type: Neodym
• Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
• Impedans: 4 ohm
• Strømstyrke (RMS): 4 W
• Følsomhed: 80 dB

Komfort
• Driftstid: 10 timer
• Strømindikator
• Lydstyrke

Tilbehør
• Lysnetadapter

Strøm
• Batteritype: LR6
• Adapter: 6 V 2 A

• Batterispænding: 1,5 V
• Batterier: 4

Yderemballage
• EAN: 87 12581 45727 3
• Ydre indpakning (L x B x H): 55 x 27,3 x 33,3 cm
• Antal forbrugeremballager: 4
• Bruttovægt: 6,99 kg
• Nettovægt: 3.56 kg
• Taravægt: 3,43 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 29 x 29 x 15,6 cm
• EAN: 87 12581 44173 9
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Emballage
• Bruttovægt: 1,58 kg
• Nettovægt: 0,89 kg
• Taravægt: 0,69 kg
•
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