Philips
Stacja dokująca z
głośnikami

SBD8000

Potężny dźwięk stereo
Ciesz się całą kolekcją muzyki zapisaną w odtwarzaczu iPod nagłaśnianą poprzez stację dokującą
SBD8000 z głośnikami. Potężny dźwięk stereo zawsze w zasięgu dłoni. Rurka dźwięków niskotonowych
zapewnia głębokie basy. Głośniki wysokotonowe generują niezwykle czyste brzmienia. Pilot zdalnego
sterowania w zestawie.
Wyjątkowa przyjemność słuchania
• Tuba basowa podkreśla niskie tony i emituje czysty i realistyczny dźwięk
• Przetworniki głośników o dużej mocy oferują niezwykle realistyczny dźwięk
Potężny dźwięk
• Wbudowany wzmacniacz zwiększa moc, zapewniając niezwykle silny dźwięk
• Przestrzenna scena dźwiękowa zapewnia realistyczny, trójwymiarowy dźwięk
• Metalowa osłona chroni przetworniki głośnikowe
Zabierz muzykę ze sobą
• Większa przyjemność ze słuchania muzyki zawsze i wszędzie
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Stacja dokująca z głośnikami

Dane techniczne
Dźwięk

• Pasmo przenoszenia: 100 – 20 000 Hz
• Impedancja: 4

Możliwości połączeń

• Złącze: Przeznaczony do odtwarzacza iPod

Udogodnienia

• Wskaźnik zasilania
• Regulator głośności

Zalety
Wymiary opakowania
•
•
•
•

EAN: 87 12581 33358 4
Liczba produktów w zestawie: 1
Rodzaj opakowania: Karton
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
39,9 x 15 x 18,9 cm
• Waga netto: 1,2 kg
• Waga brutto: 2 kg
• Ciężar opakowania: 0,8 kg

Karton zewnętrzny

Akcesoria

• EAN: 87 12581 33542 7
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Waga netto: 3,6 kg
• Waga brutto: 6,8 kg
• Ciężar opakowania: 3,2 kg

• Zasilacz sieciowy

Moc

• Typ zasilacza: 18 V, 2 A

•
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Tuba basowa

Dzięki kanałowi powietrznemu o specjalnych
właściwościach akustycznych, podkreślającemu
basowe dźwięki, możesz napawać się realizmem i
pięknem dźwięku.

Przetworniki głośników o dużej mocy

Przetworniki głośników o dużej mocy oferują
niezwykle realistyczny dźwięk, dzięki czemu możesz
w pełni wczuć się w grę.

Wbudowany wzmacniacz

Wbudowany wzmacniacz zapewnia doskonałe
brzmienie nawet cichych dźwięków.

Zgodny z przenośnymi urządzeniami
audio

Zestaw głośników, który może być używany z
przenośnym sprzętem audio.

