
 

Philips
Högtalardocka

SBD8000
Kraftfullt stereoljud

Lyssna på all musik som du har lagrat i din iPod med högtalardockan SBD8000. Kraftfulla 
stereoljudprestanda alltid inom räckhåll. Basventileringskanal ger fylligt och djupt basljud. 
Dome tweeters för klara och tydliga höga toner. Fjärrkontroll medföljer.

För överlägsen musikglädje
• Baskanalen förstärker låga toner och ger ett klart och äkta ljud
• Kraftfulla högtalarelement för ett verkligt realistiskt ljud

Kraftfullt ljud
• Den inbyggda förstärkaren ökar effekten och ger imponerande ljud
• Extra bred ljudbild för tredimensionellt och verklighetstroget ljud
• Högtalargaller i metall skyddar högtalarelementen

Ta musiken med dig
• För mer njutbar musik när som helst, och var som helst
 



 Baskanal
Tack vare en akustiskt anpassad luftkanal som ger 
extra kraft åt bastonerna får du ett fantastiskt 
verklighetstroget ljud och en deltagande 
ljudupplevelse.

Kraftfulla högtalarelement
Kraftfulla högtalarelement ger ett verkligt realistiskt 
ljud så att du kan leva dig in i spelet totalt.

Inbyggd förstärkare
Med en inbyggd förstärkare ger också svaga signaler 
ett imponerande ljud i det här kraftfulla 
högtalarsystemet.

Passar till bärbara ljudanläggningar
Det är ett högtalarsystem som kan användas med 
bärbar ljudutrustning
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 100–20 000 Hz
• Impedans: 4

Anslutningar
• Anslutning: Särskilt för iPod

Bekvämlighet
• Strömindikator
• Volymkontroll

Tillbehör
• AC/DC-adapter

Effekt
• Adaptertyp: 18 V 2 A

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 33358 4
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

39,9 x 15 x 18,9 cm
• Nettovikt: 1,2 kg
• Bruttovikt: 2 kg
• Taravikt: 0,8 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 33542 7
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Yttre kartong (L x B x H): 59,6 x 41,3 x 17,8 cm
• Nettovikt: 3,6 kg
• Bruttovikt: 6,8 kg
• Taravikt: 3,2 kg
•
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