
 

 

Philips
Prenosný reproduktor

Univerzálne

SBA1520
Prehrávajte svoju hudbu hlasnejšie

vďaka kompaktným magnetickým reproduktorom
Vychutnajte si svoju hudbu kdekoľvek so živým stereo zvukom a vysokým výkonom vďaka týmto 

reproduktorom s vnútorným zosilňovačom. Oddeľte reproduktory a vytvorte väčšiu zvukovú scénu. 

Vďaka prvkom na odloženie kábla a magnetickej základni môžete všetky časti spojiť do jedného 

kompaktného celku. Ideálne na cestovanie.

Vychutnávajte si stereo hudbu
• Výnimočne rozsiahla zvuková scéna pre trojrozmerný a realistický zvuk
• Univerzálny: funguje cez 3,5 mm konektor pre slúchadlá na zariadení
• Integrovaný zosilňovač na zvýšenie zvukového výkonu
• Dva budiče reproduktorov pre jasný a výkonný zvuk

Vezmite si vašu hudbu so sebou
• 20 hodín nepretržitého prehrávania pre bezstarostnú zábavu
• Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
• Integrované odkladanie káblov uľahčí organizáciu položiek
• Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek
• Pomocou magnetickej základne môžete reproduktory spojiť dokopy a jednoducho ich 

prenášať



 Výnimočne rozsiahla zvuková scéna
Tieto prenosné reproduktory vytvárajú pri 
rozmiestnení ďalej od seba širokouhlú stereofónnu 
zvukovú scénu, čo vytvára dojem, že každý hudobný 
nástroj sa nachádza na inom mieste v priestore. Zvuk 
má hlbší trojrozmerný a realistický efekt.

20 hodín nepretržitého prehrávania
Tento batériami napájaný reproduktor ponúka až 
20 hodín nepretržitého prehrávania pre 
bezstarostnú zábavu pri počúvaní hudby na cestách.

Napájané batériami
Je napájaný z batérií a jednoducho si ho vezmete so 
sebou pre zábavu na cestách – kdekoľvek a všade.

Univerzálny 3,5 mm konektor pre 
slúchadlá
Zapojte a prehrávajte s ľubovoľným mobilným 
zariadením, ktoré má 3,5 mm konektor pre slúchadlá 
– iPod, iPhone, GoGear, MP3 prehrávače, prenosné 
počítače, netbooky, hudobné telefóny a ďalšie.

Integrovaný zosilňovač
Nakopnite svoju hudbu pomocou integrovaného 
zosilňovača! Napájaný zosilňovač zvýši intenzitu 
zvuku a prinesie tak skvelý zvukový zážitok v stereo.

Integrované odkladanie káblov
Pomocou systému integrovaného odkladania káblov 
pohodlne odložíte káble a udržíte poriadok a 
organizáciu na cestách.

Ľahký a prenosný dizajn

Odolný, ľahký materiál a dizajn znamenajú, že si 
reproduktory môžete vziať so sebou kamkoľvek.

Kompaktné rozmery vďaka 
magnetickému spojeniu
Spojte ich dokopy a môžete vyraziť! Pomocou 
magnetickej základne vytvoríte z celého systému 
jeden kompaktný celok, ktorý môžete zobrať so 
sebou.

Dva budiče reproduktorov
V reproduktoroch sa nachádzajú dva budiče, ktoré z 
pomerne malého priestoru produkujú prekvapujúco 
jasný a výkonný zvuk.
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Špecifikácie kábla
• Dĺžka: 2 x 0,2 m

Zvuk
• Frekvenčná odozva: 20 - 20 000 Hz
• Výstupný výkon: 3 W
• Budič(e) reproduktorov: 2 x 50 mm

Príslušenstvo
• Batérie: nie je súčasťou balenia

Príkon
• Typ batérie: AAA
• Počet batérií: 3

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka

• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Hmotnosť brutto: 0,356 kg
• Čistá hmotnosť: 0,2765 kg
• Hmotnosť obalu: 0,0795 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Vonkajšia lepenka
• Počet užívateľských balení: 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 36,2 x 24,9 x 16 cm
• Hmotnosť brutto: 2,4065 kg
• Čistá hmotnosť: 1,6590 kg
• Hmotnosť obalu: 0,7475 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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