Philips
Dok reproduktoru

SBD8000

Výkonný stereofonní
ozvučovací systém
Užijte si hudbu uloženou v přehrávači iPod s dokem reproduktoru SBD8000. Prokreslený stereofonní
výkon na dosah ruky. Basový průduch reproduktoru poskytuje bohatý hluboký basový zvuk. Výškové
reproduktory zajišťují jasný a křišťálově čistý zvuk vysokých tónů. Včetně dálkového ovládání.
Pro vynikající požitek z hudby
• Basový průduch zdůrazňuje nízké tóny pro jasný, realistický zvuk
• Vinutí výkonných reproduktorů pro ultra realistický zvuk
Silný zvuk
• Vestavěný zesilovač zvyšuje výkon a poskytuje působivý zvuk
• Obzvláště široké zvukové jeviště pro trojrozměrný a realistický zvuk
• Kovová mřížka reproduktoru chrání vinutí reproduktoru
Vezměte si hudbu s sebou
• Pro větší požitek z hudby kdekoliv a kdykoliv

SBD8000/00

Dok reproduktoru
Specifikace

Zvýraznění výrobku

Zvuk

• Kmitočtová charakteristika: 100 - 20 000 Hz
• Impedance: 4

Možnosti připojení

• Konektor: speciálně pro přehrávač iPod

Pohodlí

• Indikátor zapnutí: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

Rozměry balení
•
•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33358 4
Počet zahrnutých výrobků: 1
Typ balení: Karton
Rozměry balení (Š x V x H): 39,9 x 15 x 18,9 cm
Čistá hmotnost: 1,2 kg
Hrubá hmotnost: 2 kg
Hmotnost obalu: 0,8 kg

Vnější obal
•
•
•
•
•
•

Příslušenství

• Síťový adaptér: Ano

Spotřeba

• Typ adaptéru: 18 V 2 A

EAN: 87 12581 33542 7
Počet spotřebitelských balení: 3
Vnější obal (D x Š x V): 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
Čistá hmotnost: 3,6 kg
Hrubá hmotnost: 6,8 kg
Hmotnost obalu: 3,2 kg
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Basový průduch
Díky akusticky vyladěnému vzduchovému kanálu, který
zdůrazňuje basové tóny, si vychutnáte fantasticky
realistický a opravdu strhující poslechový zážitek.
Vinutí výkonných reproduktorů
Vinutí výkonných reproduktorů produkují ultra realistický
zvuk, který vás naprosto ponoří do hry.
Vestavěný zesilovač
I slabé zvuky znějí působivě díky zesilovači vestavěnému
do těchto výkonných reproduktorů.
Vhodné k přenosnému audio zařízení
Reproduktorové soustavy mohou být použity
s přenosným audio zařízením

