
 

 

Philips
Bärbart högtalarsystem

SBA1500
Bärbar och kraftfull

Förbättra musiken
Spela extra kraftfullt, fylligt ljud och imponera på vännerna – de här högtalarna levereras 
med ett eget strömpaket för att förstärka musiken. De kan även kopplas ihop med 
högtalarna för äkta kompakt bärbarhet. Ta dem med dig överallt.

För överlägsen musikglädje
• Förbättra musiken med den integrerade förstärkaren
• Kraftfulla högtalarelement för ett verkligt realistiskt ljud
• Baskanalen förstärker låga toner och ger ett klart och äkta ljud
• Fylligt stereoljud när högtalarna placeras på avstånd från varandra.

Dela din musik var som helst
• Så liten och lätt att den ryms i fickan eller väskan
• Kan användas tillsammans med alla bärbara underhållningssystem

Alltid redo
• Förstärkaren skyddar och förvarar högtalarna och kablarna
• Plug & play med alla bärbara musikenheter
• Fungerar med eller utan batterier för extra bekvämlighet



 Förbättra musiken
Få ut mer av musiken, med extra kraftfullt ljud, 
djupare bas och högre toner. Högtalarna innefattar 
en kraftfull förstärkare för att skapa enastående och 
fylligt ljud.

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

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

Fylligt stereoljud
Bärbara högtalare som ger ett naturligt stereoljud 
när de placeras med ett avstånd mellan sig. Det ger 
känslan av att varje musikinstrument tar ett eget 
fysiskt utrymme i anspråk. Effekten är mer realistisk 
och mer njutbar.

För bärbar utrustning
Kan användas tillsammans med alla bärbara 
underhållningssystem. Sätt bara i 3,5-
millimeterskontakten.

Skyddande kabelhantering
En allt-i-ett-design som smidigt säkrar och skyddar 
både ljudkablar och högtalare, förebygger skador och 
minskar onödigt slitage

Plug & play-högtalare
Du sparar tid med funktionen ”plug & play” eftersom 
du helt enkelt ansluter högtalarna precis som du 
annars ansluter hörlurarna – genom att använda 
uttaget.

Med eller utan batterier
De här bärbara högtalarna använder antingen sina 
egna batterier eller den bärbara ljudspelarens 
utdatasignal. På så sätt får du extra bekvämlighet – 
inga batterier betyder inte längre att du behöver vara 
utan ljud.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 100–18 000 Hz
• Impedans: 4 ohm
• Märkeffekt för RMS: 2 x 1 W
• Högtalardiameter: 50 mm

Anslutningar
• Kabellängd: 1,2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Krompläterad

Bekvämlighet
• Drifttid: 20 timmar
• Strömindikator

Tillbehör
• AC/DC-adapter: Nej
• Bärväska: Skyddande gummi

Effekt
• Batterityp: AAA, R6
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 3

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 20 x 18 x 10 cm
• Bruttovikt: 0,569 kg
• Nettovikt: 0,447 kg
• Taravikt: 0,122 kg
• EAN: 87 10895 92156 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Yttre kartong
• Bruttovikt: 16,705 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
• Nettovikt: 10,728 kg
• Taravikt: 5,977 kg
• EAN: 87 10895 92158 9
• Antal konsumentförpackningar: 24

Inre kartong
• Bruttovikt: 3,883 kg
• Inre kartong (L x B x H): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
• Nettovikt: 2,682 kg
• Taravikt: 1,201 kg
• EAN: 87 10895 92157 2
• Antal konsumentförpackningar: 6
•
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