Philips
Luidsprekerstation

SBD8000

Krachtige stereoklanken
Geniet met het SBD8000-luidsprekerstation van alle muziek die u hebt opgeslagen op uw
iPod. Krachtige stereoprestaties binnen handbereik. De basventilatiepijp biedt een vol en diep
basgeluid. Dome-tweeters voor kristalheldere hoge tonen. Inclusief afstandsbediening.
Voor fantastisch muziekplezier
• De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid
• Krachtige luidsprekers voor ultrarealistisch geluid
Krachtig geluid
• De ingebouwde versterker verbetert het vermogen voor een indrukwekkend geluid
• Extra groot klankbereik voor een driedimensionaal en realistisch geluid
• Metalen speakergrill beschermt de luidsprekerdrivers
Neem uw muziek met u mee
• Voor meer muziekplezier, altijd en overal

SBD8000/00

Luidsprekerstation

Specificaties
Geluid

• Frequentiebereik: 100 - 20.000 Hz
• Impedantie: 4

Connectiviteit

• Connector: Speciaal geschikt voor de iPod

Gemak

• Aan-indicatie
• Volumeregeling

Kenmerken
Afmetingen van de verpakking
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33358 4
Aantal producten: 1
Verpakkingstype: Karton
Afmetingen van verpakking (B x H x D):
39,9 x 15 x 18,9 cm
• Nettogewicht: 1,2 kg
• Brutogewicht: 2 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,8 kg

Omdoos

Accessoires

•
•
•
•
•
•

• AC/DC-adapter

Vermogen

• Adaptertype: 18 V/2 A

EAN: 87 12581 33542 7
Aantal consumentenverpakkingen: 3
Omdoos (L x B x H): 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
Nettogewicht: 3,6 kg
Brutogewicht: 6,8 kg
Gewicht van de verpakking: 3,2 kg

•
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Baspijp

Dankzij een akoestisch afgestemd luchtkanaal dat de
bastonen superkrachtig maakt, kunt u genieten van
een fantastische, realistische en werkelijk
meeslepende luisterervaring.

Krachtige luidsprekers

Krachtige luidsprekers geven een ultrarealistisch
geluid waardoor u helemaal opgaat in het spel.

Ingebouwde versterker

Met een ingebouwde versterker klinken zelfs zwakke
signalen indrukwekkend op dit krachtige
luidsprekersysteem.

Geschikt voor draagbare audioapparaten

Dit is een luidsprekersysteem dat kan worden
gebruikt met draagbare audioapparatuur

