
 

 

Philips
Staţie de conectare cu 
boxe

SBD7000
Rock n roll

Staţie rotativă de conectare cu boxe pentru iPhone
Savuraţi muzica şi filmele pe iPhone cu SBD7000. Pur şi simplu rotiţi staţia de conectare 
pentru a viziona filmul şi boxele comută automat pentru un sunet stereo optim. 
Tehnologia de ecranare a telefonului mobil oferă un sunet fără încărcări statice.

Sunet puternic
• Amplificator digital de clasă D, pentru un sunet de calitate
• Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
• Comutatoare de ieșire sunet pentru a asigura o performanţă stereo adecvată.

Luaţi-vă muzica cu dvs.
• Răsuciţi staţia pentru a viziona clipuri video

Mereu pregătit
• Adaptorul CA vă permite alimentarea acasă.
• Tehnologia de ecranare a telefonului mobil înseamnă un sunet fără încărcare statică

Partajaţi-vă muzica oriunde
• Alimentaţi boxele cu baterii când sunteţi în mișcare.



 Dynamic Bass Boost (DBB)
Activaţi Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvenţele de 
la limita inferioară a intervalului de bas vor fi 
amplificate electronic pentru a obţine o reproducere 
consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul 
difuzoarelor este scăzut. Veţi auzi bași impresionanţi 
tot timpul.
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 100-20.000 Hz
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Neodim
• Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass 

Boost
• Impedanţă: 4 ohm
• Putere RMS: 4 W
• Sensibilitate: 80 dB

Comoditate
• Durată de funcţionare: 10 ore
• Indicator alimentare
• Controlul volumului

Accesorii
• Adaptor CA/CC

Alimentare
• Tip baterie: LR6
• Tip adaptor: 6 V 2 A

• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 4

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 45727 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 68,6 x 56 x 35,6 cm
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate brută: 24,63 kg
• Greutate netă: 21,52 kg
• Greutate proprie: 3,11 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

22,1 x 22,1 x 10,1 cm
• EAN: 87 12581 44173 9
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate brută: 5,75 kg
• Greutate netă: 5,38 kg
• Greutate proprie: 0,37 kg
•
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