
 

 

Philips
Σύστημα ηχείων με βάση 
σύνδεσης

SBD6000
Ισχυρό στερεοφ. πεδίο ήχου

Ισχυρή τεχνολογία XSL Acoustics
Απολαύστε το δυνατό και ευρύ πεδίο ήχου του SBD6000. Τα ηχεία και ο σταθμός για το iPod 

χωράνε άνετα στην τσάντα σας ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική με φίλους όπου 

και αν βρίσκεστε και την καταπληκτική ποιότητα των ενισχυμένων μπάσων ακόμη και σε χαμηλή 

ένταση.

Δυναμικός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους
• Ενσωματωμένα ηχεία με XSL Acoustics για δυναμικό ήχο
• Εξαιρετικά ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου για τρισδιάστατο και ρεαλιστικό ήχο
• Οι μεταλλικές γρίλιες ηχείων προστατεύουν τους οδηγούς ηχείων

Πάρτε τη μουσική μαζί σας
• Θήκη μεταφοράς για προστασία των ηχείων όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
• Σύστημα περιέλιξης καλωδίου με αποσπώμενο καλώδιο για αποθήκευση με τάξη
• Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή

Πάντα έτοιμα
• Αποθήκευση καλωδίων όταν δεν χρησιμοποιούνται
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Αποθηκεύστε το δέκτη στο σταθμό σύνδεσης



 Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB
Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων 
(DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων 
ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή 
αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του 
ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε 
εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Τεχνολογία XSL Acoustics
Απολαύστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά 
μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. 
Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και 
ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. 
Η καινοτόμος χρήση high-tech υλικών όπως ένας 
κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου 
εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, 
τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο 
ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της 
μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του 
κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο 
και βελτιώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και 
από το μικρότερο ηχείο.

Θήκη μεταφοράς για ηχεία
Προστατέψτε τα ηχεία σας και κρατήστε τα 
καλώδιά τους ίσια, αποθηκεύοντάς τα σε αυτή τη 
μαλακή θήκη όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Διαχείριση καλωδίων ηχείων
Χάρη στο μοναδικό του design, η αποθήκευση 
καλωδίων δεν είναι πλέον πρόβλημα. 
Τακτοποιήστε τα γρήγορα και εύκολα στην ειδική 
υποδοχή.
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 100 - 18.000 Hz
• Αντίσταση: 3 Ohm
• Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2 x 3 W

Συνδεσιμότητα
• Υποδοχή σύνδεσης: Αποκλειστικά για το iPod

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας
• Έλεγχος έντασης ήχου
• Χρόνος λειτουργίας: 10 ώρες

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC
• Θήκη

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: AAA, LR03
• Τύπος τροφοδοτικού: 1,5A 9V
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Αριθμός μπαταριών: 6

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 12581 31566 5

• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

26,5 x 22,5 x 11,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,586 κ.
• Μικτό βάρος: 0,889 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,303 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 31570 2
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

75,2 x 29,1 x 26,3 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,516 κ.
• Μικτό βάρος: 7,139 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 3,623 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 31568 9
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

27,2 x 24 x 24,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,172 κ.
• Μικτό βάρος: 2,012 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,84 κ.
•

Προδιαγραφές
Σύστημα ηχείων με βάση σύνδεσης

http://www.philips.com

