
 

Philips
Hoparlör Bağlantı Cihazı

SBD8000
Güçlü stereo ses

SBD8000 hoparlör dock ile iPod'unuzda bulunan müziğin keyfini çıkarın. Güçlü stereo ses 
performansı parmaklarınızın ucunda. Bas havalandırma borusu zengin bas sesleri sağlar. 
Net ve yüksek tonlarda ses için konik tweeterlar. Uzaktan kumanda dahildir.

Mükemmel müzik keyfi için
• Bas borusu, düșük frekanslı sesleri güçlendirip net ve gerçekçi bir ses sunar
• İnanılmaz gerçeklikte bir ses için güçlü hoparlör sürücüleri

Güçlü Ses
• Dahili amplifikatör etkileyici bir ses için gücü arttırır
• 3 boyutlu ve gerçekçi bir ses için çok geniș bir ses
• Metal hoparlör ızgarası hoparlör sürücülerini korur

Müziğinizi yanınızda tașıyın
• Her zaman, her yerde daha çok müzik keyfi için
 



 Bas Borusu
Bas notaları güçlendiren akustik ayarlı hava kanalı 
sayesinde, mükemmel gerçekçiliğe sahip sesler dinler 
ve dinleme deneyiminin gerçek bir parçası olursunuz.

Güçlü hoparlör sürücüleri
Güçlü hoparlör sürücüleri, inanılmaz gerçeklikte bir 
ses üreterek sizi oyunun içine çeker.

Dahili Amplifikatör
Bu güçlü hoparlör sistemindeki dahili amplifikatörle, 
zayıf sinyaller dahi etkileyici bir sese dönüșür.

Portatif ses ekipmanıyla uyumludur
Portatif ses ekipmanıyla birlikte kullanılabilen bir 
hoparlör sistemidir.
SBD8000/00

Özellikler
• Dara ağırlığı: 3,2 kg
•

Ses
• Frekans tepkisi: 100 - 20.000 Hz
• Özdirenç: 4

Bağlanılabilirlik
• Konektör: iPod için özel

Kullanılabilirlik
• Güç açık göstergesi
• Ses kontrolü

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü

Güç
• Adaptör tipi: 18V 2A

Ambalaj boyutları
• EAN: 87 12581 33358 4
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Karton
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

39,9 x 15 x 18,9 cm
• Net ağırlık: 1,2 kg
• Brüt ağırlık: 2 kg
• Dara ağırlığı: 0,8 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 33542 7
• Ambalaj sayısı: 3
• Dıș karton (L x G x Y): 59,6 x 41.3 x 17,8 cm
• Net ağırlık: 3,6 kg
• Brüt ağırlık: 6,8 kg
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