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SBA1600GRN
Stereoljud i farten

med en rolig högtalare i fickformat
Rör dig till musiken! Få stereoljud vart du än går från en resehögtalare med utmärkt 
batterilivslängd. Fäst anslutningskabeln som en bärsnodd för enkel bärbarhet. Inuti sitter 
en digital förstärkare som eliminerar störningar från mobiltelefonen.

Lyssna på musik i stereo
• Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
• Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
• Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
• Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig
• Batteridriven för bärbarhet
• 40 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
• Anslutningskabeln förvandlas till bärsnodd för enkel bärbarhet



 Anslutningskabeln fungerar även som 
bärsnodd
Ta med dig högtalarna! När du vill ta med dig din 
musik återansluter du anslutningskabeln och sätter 
fast den så att du kan använda den som en praktisk 
bärsnodd.

Avskärmning för mobiltelefoner
Avskärmningstekniken för mobiltelefoner är en 
avancerad kretsdesign som motverkar störningar 
från mobiltelefonen och ger ett brusfritt ljud

3,5 mm universalhörlursuttag
Kan användas med alla mobila enheter som har ett 
3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-
spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner 
med flera – genom Plug and Play.
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Universell kompatibilitet
• Alla enheter med ett 3,5 mm-uttag: iPod, iPhone, 

GoGear, MP3-spelare med ett 3,5 mm-uttag, 
Datorer

Design och finish
• Färg(er): Grön

Ljud
• Frekvensåtergivning: 350–16 000 Hz
• Impedans: 4 Ohm
• Märkeffekt för RMS: 2 W

Effekt
• Batterityp: AAA
• Drifttid för batteri: 40 tim
• Batterier medföljer: Nej
• Antal batterier: 3

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1

• Förpackningens mått (B x H x D): 
9,5 x 15 x 3,04 cm

• Bruttovikt: 0,11838 kg
• Nettovikt: 0,05912 kg
• Taravikt: 0,05926 kg
• EAN: 69 23410 70883 7

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 24
• Yttre kartong (L x B x H): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
• Bruttovikt: 3,844 kg
• Nettovikt: 1,41888 kg
• Taravikt: 2,42512 kg
• GTIN: 2 69 23410 70883 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Inre kartong (L x B x H): 20 x 10 x 18,5 cm
• Bruttovikt: 0,80588 kg
• Nettovikt: 0,35472 kg
• Taravikt: 0,45116 kg
• GTIN: 1 69 23410 70883 4
•
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