
 

 

Philips
Поставка с тонколони

SBD7000
Рокендрол

Въртяща се поставка с тонколони за iPhone
Слушайте музика и гледайте филми на своя iPhone с SBD7000. Само завъртете поставката, за да 

гледате видео, и тонколоните автоматично ще се включат едновременно за оптимален 

стереозвук. Технологията за екраниране на мобилния телефон означава звук без смущения.

Мощен звук
• Цифров усилвател клас D за качествен звук
• Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
• Превключватели за звуков изход за осигуряване на правилно стерео възпроизвеждане

Носете музиката със себе си,
• Завъртете поставката, за да гледате видео

Винаги готов
• AC адаптерът ви позволява включване у дома.
• Технологията за екраниране на мобилния телефон означава звук без смущения

Споделяйте музиката си навсякъде
• Захранвайте тонколоните с батерии, когато сте в движение.



 DBB - динамично усилване на басите
Активирайте динамичното усилване на басите 
(DBB) и най-ниските честоти се повдигат 
електронно, за да се постигне адекватно 
възпроизвеждане на звука, особено когато силата 
на звука на високоговорителя е настроена на 
ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.
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Звук
• Честотен обхват: 100 - 20 000 Hz
• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Тип: Неодимов
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите

• Импеданс: 4 ома
• Ефективна номинална мощност: 4 W
• Чувствителност: 80 dB

Удобство
• Време на работа: 10 часа
• Индикатор за захранване
• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• AC/DC адаптер

Мощност
• Тип батерия: LR6
• Тип адаптер: 6 V 2 A

• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 4

Външен кашон
• EAN: 87 12581 45727 3
• Външен кашон (л x Ш x В): 55 x 28,5 x 34,3 см
• Брой потребителски опаковки: 4
• Бруто тегло: 6,7 кг
• Нето тегло: 2,72 кг
• Тегло с опаковката: 3,98 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

28,4 x 15,8 x 28,4 см
• EAN: 87 12581 44173 9
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Бруто тегло: 1,5 кг
• Нето тегло: 0,68 кг
• Тегло с опаковката: 0,82 кг
•
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