
 

Philips
Base do Altifalante

SBD8000
Poderoso estéreo sonoro

Desfrute de toda a música guardada no seu iPod com a base do altifalante SBD8000. Desempenho de 

som potente na ponta dos seus dedos. O tubo de ventilação de baixos proporciona som grave 

profundo. Tweeters de topo cónico para tons agudos nítidos. Telecomando incluído.

Para um prazer musical sem limites
• O tubo de graves realça os tons baixos, para um som nítido e realístico
• Diafragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista

Som potente
• O amplificador incorporado aumenta a potência e dá um som impressionante
• Ambiente sonoro extra amplo para um som realista e tridimensional
• A grelha em metal protege os diafragmas dos altifalantes

Leve a sua música consigo
• Para mais entretenimento musical a qualquer hora, em qualquer lugar
 



 Tubo de Graves
Graças a um canal de ar acusticamente afinado, que 
intensifica as notas graves, desfrutará de um realismo 
fantástico e de uma experiência de audição 
verdadeiramente envolvente.

Potentes diafragmas dos altifalantes
Os potentes diafragmas dos altifalantes produzem 
um som ultra-realista, mergulhando-o por completo 
no jogo.

Amplificador incorporado
Com o amplificador incorporado, mesmo os sinais 
mais fracos parecem impressionantes neste sistema 
de altifalantes potente.

Adaptado a equipamento áudio portátil
Sistema de altifalantes que pode ser usado com 
equipamento áudio portátil
SBD8000/00

Destaques
• Tara: 3,2 kg
•

Som
• Frequência de resposta: 100 - 20,000 Hz
• Impedância: 4

Conectividade
• Conector: Dedicado a iPod

Comodidade
• Indicador de ligado
• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC

Potência
• Tipo de adaptador: 18 V, 2 A

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 33358 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

39,9 x 15 x 18,9 cm
• Peso líquido: 1,2 kg
• Peso bruto: 2 kg
• Tara: 0,8 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 33542 7
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

59.6 x 41,3 x 17,8 cm
• Peso líquido: 3,6 kg
• Peso bruto: 6,8 kg
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