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SBD8000
Kraftig stereolydbilde

Nyt all musikken lagret på iPoden din med høyttalerdokken SBD8000. Kraftig 
stereolydytelse med et tastetrykk. Ventilasjonspipe for bassen gir en rik, dyp basslyd. 
Dome diskanthøyttalere for krystallklare høye toner. Fjernkontroll medfølger.

For suveren musikknytelse
• Basspipe forsterker lave toner og gir klar og realistisk lyd
• Kraftige høyttalerdrivere for realistisk lyd

Kraftig lyd
• Innebygd forsterker øker utgangseffekten for imponerende lyd
• Ekstra bredt lydområde gir tredimensjonal og realistisk lyd
• Metallgitter over høyttalerne beskytter høyttalerelementene

Ta musikken med deg
• For musikkopplevelser, når som helst og hvor som helst
 



 Basspipe
Takket være en avstemnt akustisk luftkanal som 
turbolader basstonene, kan du nyte realistisk lyd og 
en enda mer nyansert lydopplevelse.

Kraftige høyttalerdrivere
Kraftige høyttalerdrivere produserer realistisk lyd 
slik at du kan leve deg inn i spillet.

Innebygd forsterker
Takket være den innebyde forsterkeren kan til og 
med svake signaler lyde imponerende på dette 
kraftige høyttalersystemet.

Passer for bærbart lydutstyr
Det er et høyttalersystem som kan brukes med 
bærbart lydutstyr
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Lyd
• Frekvensområde: 100–20 000 Hz
• Impedans: 4

Tilkoblingsmuligheter
• Kontakt: For iPod

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon
• Volumkontroll

Tilbehør
• AC/DC-adapter

Strøm
• Adaptertype: 18V 2A

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 33358 4
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Emballasjemål (B x H x D): 39,9 x 15 x 18,9 cm
• Nettovekt: 1,2 kg
• Bruttovekt: 2 kg
• Taravekt: 0,8 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 33542 7
• Antall emballasjer: 3
• Yttereske (L x B x H): 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Nettovekt: 3,6 kg
• Bruttovekt: 6,8 kg
• Taravekt: 3,2 kg
•
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