Philips
Σύστημα ηχείων με βάση
σύνδεσης

SBD8000

Ισχυρό στερεοφ. πεδίο ήχου
Απολαύστε όλη τη μουσική που έχετε αποθηκεύσει στο iPod με το σύστημα ηχείων με βάση
σύνδεσης SBD8000. Άμεσα διαθέσιμος ισχυρός στερεοφωνικός ήχος. Αγωγός αερισμού μπάσων
που προσφέρει πλούσιο βαθύ ήχο μπάσων. Θολοειδή τουίτερ για υψηλούς τόνους.
Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο.
Για εξαιρετική μουσική απόλαυση
• Οδηγός μπάσων που αναδεικνύει τα χαμηλά μπάσα για καθαρό, ρεαλιστικό ήχο
• Ισχυροί οδηγοί ηχείων για εξαιρετικά ρεαλιστικό ήχο
Δυναμικός ήχος
• Ο ενσωματωμένος ενισχυτής αυξάνει την ισχύ για εντυπωσιακό ήχο
• Εξαιρετικά ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου για τρισδιάστατο και ρεαλιστικό ήχο
• Οι μεταλλικές γρίλιες ηχείων προστατεύουν τους οδηγούς ηχείων
Πάρτε τη μουσική μαζί σας
• Για μεγαλύτερη μουσική απόλαυση, οποτεδήποτε και οπουδήποτε

SBD8000/00

Σύστημα ηχείων με βάση σύνδεσης

Προδιαγραφές
Ήχος

• Συχνότητα απόκρισης: 100 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 4

Συνδεσιμότητα

• Υποδοχή σύνδεσης: Αποκλειστικά για το iPod

Ευκολία

• Ένδειξη λειτουργίας
• Έλεγχος έντασης ήχου

Χαρακτηριστικά
Διαστάσεις συσκευασίας
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33358 4
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β):
39,9 x 15 x 18,9 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,2 κ.
• Μικτό βάρος: 2 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,8 κ.

Εξωτερική συσκευασία

Αξεσουάρ

• Τροφοδοτικό AC/DC

Ρεύμα

• Τύπος τροφοδοτικού: 18V 2A

• EAN: 87 12581 33542 7
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ):
59,6 x 41,3 x 17,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,6 κ.
• Μικτό βάρος: 6,8 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,2 κ.
•
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Οδηγός μπάσων

Χάρη σε μια δίοδο αέρα με συντονισμένη
ακουστική που ενισχύει τις συχνότητες των
μπάσων, μπορείτε να απολαύσετε εκπληκτικά
ρεαλιστικό ήχο.

Ισχυροί οδηγοί ηχείων

Οι ισχυροί οδηγοί ηχείων δημιουργούν εξαιρετικά
ρεαλιστικό ήχο, βυθίζοντάς σας πλήρως στο
παιχνίδι.

Ενσωματωμένος ενισχυτής

Με τον ενσωματωμένο ενισχυτή, ακόμα και τα
αδύναμα σήματα ακούγονται εντυπωσιακά στο
ισχυρό σύστημα ηχείων.

Ταιριάζει με φορητό εξοπλισμό ήχου
Είναι ένα σύστημα ηχείων που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με φορητό εξοπλισμό ήχου

