
 

Philips
Staţie de conectare cu 
boxe

SBD8000
Sunet stereo puternic

Accesaţi colecţia de muzică din iPod cu ajutorul staţiei de conectare cu boxe SBD8000. Sunetul 
stereo puternic şi de calitate vă va uimi. Tehnologia Bass Ventilation Pipe oferă un bas puternic şi 
profund, iar tweeterele cu calotă oferă înalte clare şi precise. Telecomanda este inclusă.

Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• Tubul acustic de bas accentuează tonurile joase
• Difuzoare puternice pentru un sunet extrem de real

Sunet puternic
• Amplificatorul încorporat crește puterea, pentru un sunet impresionant
• Câmp sonor larg, cu un sunet tridimensional impecabil
• Grilele metalice speciale protejează difuzoarele

Luaţi-vă muzica cu dvs.
• Pentru muzică de calitate oriunde, oricând
 



 Bass Pipe
Acest canal acustic suplimentar amplifică basul, 
permiţându-vă să vă bucuraţi de un realism unic.

Difuzoare puternice
Difuzoarele puternice produc un sunet extrem de 
real, care vă ajută să pătrundeţi în atmosfera jocului.

Amplificator încorporat
Datorită amplificatorului încorporat, chiar și 
semnalele slabe sună mai bine pe acest sistem de 
boxe puternice.

Pentru echipamente audio portabile
Este un sistem de boxe care poate fi utilizat cu 
echipamente audio portabile
SBD8000/00

Repere
• Greutate proprie: 3,2 kg
•

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 100-20.000 Hz
• Impedanţă: 4

Conectivitate
• Conector: dedicat pentru iPod

Comoditate
• Indicator alimentare
• Controlul volumului

Accesorii
• Adaptor CA/CC

Alimentare
• Tip adaptor: 18V 2A

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 33358 4
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

39,9 x 15 x 18.9 cm
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate brută: 2 kg
• Greutate proprie: 0,8 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 33542 7
• Număr de ambalaje: 3
• Cutie exterioară (L x L x Î): 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Greutate netă: 3,6 kg
• Greutate brută: 6,8 kg
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