
 

 

„Philips“
Mobilusis garsiakalbis

Universalus

SBA1520
Sustiprinkite savo muziką

su sukabinamais garsiakalbiais
Mėgaukitės savo muzika energingu stereogarsu bet kur – naudokite garsiakalbius su vidiniu garso 
stiprintuvu. Atskirkite garsiakalbius plačiai garso scenai sukurti. Garsiakalbiai yra su laido valdymo 
sistema ir magnetiniu pagrindu, tad juos galima sudėti ir tvarkingai bei kompaktiškai nešiotis.

Mėgaukitės muzika stereogarsu
• Itin plati garso scena, kad galėtumėte mėgautis trimačiu ir natūraliu garsu
• Universalumas: veikia prijungus įrenginius prie 3,5 mm ausinių lizdo
• Integruotas stiprintuvas sustiprina leidžiamą garsą
• Du pagrindiniai įrenginiai – švarus ir galingas garsas

Pasiimkite muziką su savimi
• 20 valandų nuolatinio naudojimo – tikrai galėsite atsipalaiduoti
• Maitinami baterijomis, todėl mobilūs
• Integruotoji laido valdymo sistema – kad laidas nesipainiotų
• Lengvi ir mobilūs – muzika galite mėgautis visur
• Magnetinis pagrindas sujungia garsiakalbius, todėl juos patogu pasiimti į kelionę



 Itin plati graso scena
Naudodami šiuos mobiliuosius garsiakalbius galite 
sukurti itin plačią stereogarso sceną – tiesiog 
pastatykite juos atskirai, kad kiekvienam muzikos 
instrumentui būtų skirta atskira erdvė. Dabar galite 
mėgautis dar tikroviškesniu trimačiu ir natūraliu 
garsu.

20 valandų nuolatinio naudojimo
Naudojant baterijas šie garsiakalbiai be perstojo gali 
veiki iki 20 valandų, todėl klausydamiesi muzikos 
išvykoje galite būti visiškai ramūs.

Maitinami baterijomis
Įdėkite baterijas ir galėsite lengvai mėgautis muzika 
pasiėmę juos su savimi – nesvarbu kur.

Universalus 3,5 mm ausinių lizdas
Prijunkite ir paleiskite muziką naudodami bet kurį 
mobilųjį įrenginį, kuriame yra 3,5 mm ausinių lizdas – 
„iPod“, „iPhone“, „GoGear“, MP3 grotuvus, 
nešiojamuosius kompiuterius, interneto 
kompiuterius, muzikos telefonus ir kt.

Integruotas stiprintuvas
Sustiprinkite klausomos muzikos garsą naudodami 
integruotą stiprintuvą! Maitinamas stiprintuvas 
sustiprina garsą, kad galėtumėte mėgautis geresniais 
stereogarso pojūčiais.

Integruotoji laido valdymo sistema
Naudodamiesi integruotąja laido valdymo sistema 
galite patogiai suvynioti laidą, kad jis nesipainiotų ir 
garsiakalbius būtų patogu pasiimti į kelionę.

Lengvi ir mobilūs

Pagaminti iš tvirtų ir lengvų medžiagų, todėl 
garsiakalbius galite pasiimti, kad ir kur keliautumėte.

Magnetinis sujungimo būdas
Sujunkite ir pirmyn! Magnetinis pagrindas sujungia 
garsiakalbių sistemą, todėl juos lengvai galite pasiimti 
su savimi.

Du pagrindiniai įrenginiai
Šiuose garsiakalbiuose įtaisyti du pagrindiniai 
įrenginiai, dėl kurių garsas nedidelėje erdvėje bus 
stulbinamai švarus ir galingas.
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Techniniai laido duomenys
• Ilgis: 2 x 0,2 m

Garsas
• Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz
• Išvesties galia: 3 W
• Pagrindiniai garsiakalbių įrenginiai: 2 x 50 mm

Priedai
• Akumuliatoriai: nepridedama

Maitinimas
• Baterijos tipas: AAA
• Maitinimo elementų skaičius: 3

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Bendras svoris: 0,356 kg
• Grynasis svoris: 0,2765 kg
• Pakuotės svoris: 0,0795 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 6
• Outer carton (L x W x H): 36,2 x 24,9 x 16 cm
• Bendras svoris: 2,4065 kg
• Grynasis svoris: 1,659 kg
• Pakuotės svoris: 0,7475 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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