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SBA1520
Erősítse fel a zenét

összepattintható hangsugárzókkal
Élvezzen mindenütt élettel teli sztereó zenét a belső erősítővel rendelkező hangsugárzókon 
keresztül. Külön hangsugárzók gondoskodnak a széles hangtérről. A kábelvezetős 
hangsugárzók és a mágneses talp ügyesen és egyszerűen összeilleszthetők szállításhoz.

Élvezze a zenét sztereóban
• Extra széles hangtér a háromdimenziós, valósághű hangért
• Univerzális: készüléke 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozóján keresztül működik
• Integrált erősítő a jobb hangteljesítményért
• Két meghajtó hangszóró a tiszta és erőteljes hangzásért

Vigye magával a zenéit
• 20 óra folyamatos lejátszás a gondtalan szórakozásért
• Akkumulátorral működik, hordozható
• A beépített kábelkezelésnek köszönhetően minden rendben tartható.
• Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért
• A mágneses talp rögzíti a hangsugárzókat az utazás közben való egyszerű használatért



 Extra széles hangtér
Az egymástól távolra helyezett, hordozható 
hangszórók természetes, extra széles sztereó 
hangteret biztosítanak, olyan érzést nyújtva, mintha a 
hangszerek a tér különböző pontjain helyezkednének 
el. A hangélmény még inkább háromdimenziós és 
valósághű.

20 óra folyamatos lejátszás
Ez az akkumulátorral működő hangszóró akár 20 
órányi folyamatos lejátszást biztosít, így Ön útközben 
is gondtalanul élvezheti a zenét.

Akkumulátoros üzemmód
Akkumulátorral működik, így bárhová magával viheti, 
hogy mindenhol élvezhesse a zenét.

Univerzális 3,5 mm-es fejhallgató-
csatlakozó
Csatlakoztatás után azonnal használható bármely 
olyan mobil készülékkel, amelyhez 3,5 mm-es 
fejhallgató-csatlakozó tartozik – iPod, iPhone, 
GoGear, MP3-lejátszók, laptopok, netbookok, 
zenelejátszós telefonok stb.

Integrált erősítő
Fokozza a zenei teljesítményt az integrált erősítő 
segítségével! A teljesítmény-erősítés fokozza a 
hanghatást, így jobb sztereó élményben részesülhet.

Beépített kábelkezelés
A beépített kábelkezelő rendszer segítségével 
kényelmesen tárolhatja a kábeleket, és így utazás 
közben kis helyen és rendezetten tudja tartani 
dolgait.

Könnyű, hordozható kivitel

A tartós, könnyű anyag és kidolgozás révén magával 
viheti a hangszórót, bárhová is megy.

Mágnesesen összepattintható kialakítás
Pattintsa össze és már indulhat is! A mágneses talp 
rögzíti a hangszórórendszert, hogy könnyen magával 
vihesse.

Két meghajtó hangszóró
Ezek a hangsugárzók két meghajtót tartalmaznak, 
amelyek meglepően tiszta és erőteljes hangzást 
hoznak ki a kis méretű dobozból.
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Kábeladatok
• Hosszúság: 2 x 0,2 m

Hang
• Frekvenciaátvitel: 20 - 20 000 Hz
• Kimeneti teljesítmény: 3 W
• Meghajtó hangszóró(k): 2 x 50 mm

Tartozékok
• Elemek: nem tartozék

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: AAA
• Elemek száma: 3

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton

• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Bruttó tömeg: 0,356 kg
• Nettó tömeg: 0,2765 kg
• Táratömeg: 0,0795 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 6
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36,2 x 24,9 x 16 cm
• Bruttó tömeg: 2,4065 kg
• Nettó tömeg: 1,6590 kg
• Táratömeg: 0,7475 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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