
 

 

Philips
Kannettava MP3-kaiutin

3,5 mm:n yleisliitäntä
Hopea

SBA1600
Stereoääntä matkalla

hauskasta taskukaiuttimesta
Liiku musiikin tahdissa! Nauti stereoäänestä kaikkialla matkakaiuttimesta, jossa on 
erinomainen akunkesto. Linjatulokaapelia voit käyttää kantohihnana. Sisäinen digitaalinen 
vahvistin poistaa matkapuhelimen aiheuttamat häiriöt.

Nauti musiikista stereona
• Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
• Kevyt, kannettava malli mahdollistaa musiikin kuuntelun milloin vain
• Matkapuhelimen suojaustekniikka takaa häiriöttömän äänen
• Yleiskäyttö: toimii laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta

Ota musiikki mukaasi
• 40 tuntia jatkuvaa toistoa iloksesi vaivattomasti.
• Paristokäyttöistä kannettavuutta
• Kantohihnana toimiva kaapeli helpottaa kantamista



 40 tuntia jatkuvaa toistoa
Paristokäyttöinen kaiutin takaa 40 tuntia jatkuvaa 
musiikin toistoa ilman vaivaa missä liikutkin.

Paristokäyttöinen
Paristojen ansiosta helppo ottaa mukaan iloksesi 
kaikkialle.

D-luokan vahvistin
Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen 
signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia 
digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen 
demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen 
lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali 
on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen 
veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi 
digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia 
tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. 
Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän 
tilaa.

Kevyt, kannettava muotoilu

Kestävän, kevyen materiaalin ja kätevän mallin 
ansiosta voit ottaa kaiuttimet mukaasi kaikkialle.

Kaapeli toimii kantohihnana
Nämä kaiuttimet ovat valmiina lähtöön! Kun on aika 
ottaa musiikit mukaan, kiinnitä linjakaapeli käteväksi 
kantohihnaksi.

Matkapuhelimen suojaus
Matkapuhelimen suojaustekniikka on edistynyt 
virtapiirirakenne, joka poistaa matkapuhelinten 
häiriöt ja takaa häiriöttömän äänen

3,5 mm:n yleiskuulokeliitin
Käytä kaikkien kannettavien laitteiden kanssa, joissa 
on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä: iPod, iPhone, GoGear, 
MP3-soittimet, kannettavat tietokoneet, 
musiikkipuhelimet ja monet muut.
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Muotoilu ja pinnoitus
• Väri(t): Valkoinen

Ääni
• Taajuusvaste: 350–16 000 Hz
• Impedanssi: 4
• Teholuokitus: 2 W

Lisätarvikkeet
• Paristot: Ei mukana

Virta
• Akun/pariston tyyppi: AAA
• Käyttöaika akku-/paristovirralla: 40 h
• Paristojen määrä: 3

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 9,5 x 15 x 3,04 cm

• Kokonaispaino: 0,11838 kg
• Nettopaino: 0,05912 kg
• Taara: 0,05926 kg
• EAN: 87 12581 47705 9

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 24
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
• Kokonaispaino: 3,844 kg
• Nettopaino: 1,41888 kg
• Taara: 2,42512 kg
• EAN: 87 12581 47706 6

Sisäpakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Sisäpakkaus (P x L x K): 20 x 10 x 18,5 cm
• Kokonaispaino: 0,80588 kg
• Nettopaino: 0,35472 kg
• Taara: 0,45116 kg
• EAN: 87 12581 47707 3
•

Tekniset tiedot
Kannettava MP3-kaiutin
3,5 mm:n yleisliitäntä Hopea

http://www.philips.com

