
 

 

Philips
Przenośny głośnik dla 
odtwarzaczy MP3

Uniwersalna

SBA1600
Dźwięk stereo, gdziekolwiek jesteś

z zabawnego, kieszonkowego głośnika
Noś muzykę ze sobą! Teraz, dzięki niezwykle wydajnemu akumulatorowi dźwięk z podróżnego głośnika 

może Ci wszędzie towarzyszyć. Przymocuj przewód liniowy, który może pełnić również funkcję 

zawieszki na szyję umożliwiającej wygodne noszenie głośnika. Wewnętrzny, cyfrowy wzmacniacz 

eliminuje zakłócenia powodowane przez telefon komórkowy.

Niesamowity dźwięk stereo
• Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki
• Technologia ekranowania telefony komórkowego oznacza dźwięk bez zakłóceń
• Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
• Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

Zabierz muzykę ze sobą
• Zasilanie z baterii zapewnia mobilność
• Przyjemność bez obaw dzięki możliwości nieustannego odtwarzania przez 40 godzin
• Przewód liniowy służy także jako zawieszka, ułatwiając przenoszenie



 Przewód liniowy także jako zawieszka
Te głośniki są gotowe do działania! Gdy chcesz 
ruszyć w podróż i zabrać ze sobą muzykę, wystarczy 
podłączyć przewód liniowy i zamocować go, 
uzyskując w ten sposób wygodną zawieszkę.

technologia ekranowania telefonu
zaawansowane wzorce obwodów elektrycznych 
odcinają interferencje telefonu komórkowego i 
zapewniają dźwięk bez zakłóceń

Uniwersalne gniazdo słuchawek 3,5 mm
Aby korzystać z głośnika, wystarczy podłączyć go do 
iPoda, iPhone'a, odtwarzacza GoGear, MP3, laptopa, 
netbooka, telefonu muzycznego lub dowolnego 
innego urządzenia przenośnego wyposażonego w 
gniazdo słuchawek 3,5 mm.
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Zgodność ze wszystkimi urządzeniami
• Dowolne urządzenie z gniazdem 3,5 mm: iPod, 

iPhone, GoGear, Odtwarzacz MP3 z gniazdem 
3,5 mm, Komputery stacjonarne i laptopy

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Biały

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 40 godz.
• Zestaw z bateriami: Nie
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 350–16 000 Hz
• Impedancja: 4 omy
• Moc znamionowa RMS: 2 W

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,5 x 15 x 3,04 cm
• Waga brutto: 0,11838 kg
• Waga netto: 0,05912 kg
• Ciężar opakowania: 0,05926 kg
• EAN: 87 12581 47705 9

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 24
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

43,2 x 23,2 x 20,7 cm
• Waga brutto: 3,844 kg
• Waga netto: 1,41888 kg
• Ciężar opakowania: 2,42512 kg
• EAN: 87 12581 47706 6

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

20 x 10 x 18,5 cm
• Waga brutto: 0,80588 kg
• Waga netto: 0,35472 kg
• Ciężar opakowania: 0,45116 kg
• EAN: 87 12581 47707 3
•
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