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SBA1600
Изключително компактни

Сложете музиката в джоба си
Доставете удоволствие на приятелите си, като споделите музиката си с тези 
удобни, мощни и компактни тонколони. Носете ги навсякъде за включване към 
вашия MP3 плейър или музикален телефон.

Мощен звук
• Цифров усилвател клас D за качествен звук

Винаги готов
• Plug & play с всички портативни музикални устройства
• Кабелът е прибран, когато не се използва
• Лек портативен дизайн за слушане на музика по всяко време
• Технологията за екраниране на мобилния телефон означава звук без смущения

Споделяйте музиката си навсякъде
• Универсална употреба с всички портативни системи за забавление



 Plug & play тонколонки
Функционалността plug & play пести времето ви, 
тъй като просто свързвате тонколонките към 
портативния аудио плейър по същия начин, както 
свързвате слушалките - с вмъкване на жака.

За портативна апаратура
Универсална употреба с всички портативни 
системи за забавление. Просто свържете, като 
използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.
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Звук
• Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
• Импеданс: 4 ома
• Ефективна номинална мощност: 2 W

Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм стерео

Удобство
• Индикатор за захранване
• Време на работа: 40 часа

Аксесоари
• AC/DC адаптер: Не
• Калъф за носене: Не

Мощност
• Тип батерия: AAA, R6
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 3

Габарити на опаковката
• EAN: 87 12581 47705 9

• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

9,5 x 15 x 3,04 см
• Бруто тегло: 0,11838 кг
• Нето тегло: 0,05912 кг
• Тегло с опаковката: 0,05926 кг

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 24
• EAN: 87 12581 47706 6
• Бруто тегло: 3,844 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 43,2 x 23,2 x 20,7 см
• Нето тегло: 1,41888 кг
• Тегло с опаковката: 2,42512 кг

Вътрешен кашон
• Брой потребителски опаковки: 6
• EAN: 87 12581 47707 3
• Бруто тегло: 0,80588 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 20 x 10 x 18,5 см
• Нето тегло: 0,35472 кг
• Тегло с опаковката: 0,45116 кг
•
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