
 

 

Philips
Base do Altifalante

SBD8100
Desfrute do seu iPhone de forma revolucionária
Base do altifalante motorizada
Desempenho de som estéreo potente na ponta dos seus dedos: oriente automaticamente o 
seu iPhone para ver vídeos com um só toque. A tecnologia de altifalantes avançada bloqueia 
as interferências dos telemóveis, para um som rico e sem estática.

Som potente
• Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
• Amplificador digital de classe ‘D’ para som de qualidade

Leve a sua música consigo
• Rode o iPhone para ver vídeos com o toque de um botão

Sempre pronto a partir
• O transformador de CA permite-lhe utilizá-los em casa .
• Tecnologia bloqueadora de telemóveis para som sem estática

Partilhe a sua música em qualquer sítio
• Telecomando sem fios
• Alimente os seus altifalantes a pilhas quando estiver em movimento.
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Som
• Frequência de resposta: 100 - 20 000 Hz
• Impedância: 4

Conectividade
• Conector: Dedicado a iPod e iPhone

Comodidade
• Indicador de ligado
• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC

Alimentação
• Tipo de adaptador: 12 V; 2 A

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

21 x 21,5 x 48,5 cm
• Peso líquido: 2,8 kg
• Peso bruto: 3,4 kg
• Tara: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 47713 4
• Número de produtos incluídos: 1

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

50 x 23,5 x 45 cm
• Peso líquido: 5,6 kg
• Peso bruto: 6,8 kg
• Tara: 1,2 kg
• EAN: 87 12581 47712 7
• Número de embalagens para o consumidor: 2
•
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