
oimallinen stereoäänikenttä
V
SBD8000-ka

musiikista. T

matalia basso

Huipp
• Bass
• Supe

Voim
• Kiin
• Eritt
• Met

Ota m
• Suur
iutintelakointiaseman ansioista nautit iPod-soittimeen tallennetusta 

ehokasta stereoääntä napin painalluksella. Basson tuuletus korostaa syviä ja 

ääniä, ja diskanttikalotit toistavat kirkkaat ylätaajuudet. Mukana kaukosäädin.

uluokan musiikkinautintoja
 Pipe korostaa matalia ääniä
rrealistinen ääni tehokkailla kaiutinelementeillä

akas ääni
teä vahvistin lisää tehoa ja tuottaa vakuuttavaa ääntä
äin laaja äänikenttä tuottaa kolmiulotteisen ja luonnollisen äänen
allinen kaiutinritilä suojaa kaiutinelementtejä

usiikki mukaasi
empaan musiikkinautintoon milloin vain, missä vain
 

Philips
Kaiutintelakointiasema

SBD8000



 

Ääni
• Taajuusvaste: 100 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 4

Liitännät
• Liitin: iPod-yhteensopiva

Käytön mukavuus
• Virranilmaisin
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 18V 2A

Pakkauksen mitat
• EAN: 87 12581 33358 4
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvi
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 39,9 x 15 x 18,9 cm
• Nettopaino: 1,2 kg
• Kokonaispaino: 2 kg
• Taara: 0,8 kg

Ulompi pakkaus
• EAN: 87 12581 33542 7
• Kuluttajapakkausten määrä: 3
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Nettopaino: 3,6 kg
• Kokonaispaino: 6,8 kg
• Taara: 3,2 kg
•
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