
 

 

Philips
Sistema de Colunas 
Portáteis

SBA160
Poderoso estéreo sonoro

para o seu telemóvel Nokia
Desfrute de um som estéreo amplo a partir do seu telemóvel Nokia com uma ficha de 
2,5 mm. Estes poderosos auscultadores incluem um amplificador digital altamente 
eficiente e livre de interferências com um suporte telefónico integrado.

Som potente
• Amplificador digital de classe ‘D’ para som de qualidade
• Antena FM Integrada

Para um prazer musical sem limites
• O tubo de graves realça os tons baixos, para um som nítido e realístico
• Diafragmas potentes nos altifalantes para um som ultra realista
• Amplo ambiente estéreo com os altifalantes afastados.

Leve a sua música consigo
• Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora

Sempre pronto a partir
• Opção entre pilhas ou corrente CA para apreciar música em qualquer lugar

Partilhe a sua música em qualquer sítio
• Funciona com telemóveis e leitores de MP3
• Concebido para Nokia XpressMusic



 Para apreciar música em qualquer lugar

A opção entre pilhas ou corrente CA proporciona a 
maior flexibilidade para o seu sistema de som. Pode 
transportá-los e desfrutar da música em movimento 
e em qualquer lugar.

Amplificador de Classe 'D'

O Amplificador Digital de Classe ‘D’ recebe o sinal 
analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o 
digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de 
desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital 
amplificado proporciona todas as vantagens do áudio 
digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além 
disso, o Amplificador Digital de Classe ‘D’ tem mais 
de 90% de eficácia comparativamente com os 
amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia 
traduz-se num amplificador potente de dimensões 
reduzidas.

Amplo ambiente estéreo
Estes altifalantes portáteis criam um ambiente 
estéreo natural quando afastados, dando a impressão 
que cada instrumento musical ocupa um espaço 
físico diferente. O efeito é mais realista e mais 
agradável.

Antena FM Integrada
O funcionamento do rádio FM do seu telemóvel 
depende geralmente de uma antena externa. Este 
produto Philips inclui uma antena FM para que 
obtenha som de qualidade a partir da rádio integrada 
no telemóvel.

Funciona com telemóveis e MP3
Desfrute de música a partir do seu telemóvel ou 
leitor de MP3! Ligue o altifalante ao telemóvel ou 
leitor de MP3 com o adaptador incluído.

Concebido para Nokia XpressMusic
Este produto foi concebido para telemóveis Nokia 
XpressMusic. Os testes alargados com estes 
telemóveis garantem que irá tirar máximo partido do 
seu telemóvel com este produto Philips.
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Som
• Frequência de resposta: 150 - 20.000 Hz
• Impedância: 8 ohm
• Classificação de Energia RMS: 2 x 0,6 W

Conectividade
• Conector: Conector Nokia de 2,5 mm. Inclui 

adaptador de 3,5 mm para fontes de áudio.

Comodidade
• Tempo de funcionamento: até 25 horas

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Suporte telefónico: Suporte para Nokia 5200 / 

5300 XpressMusic, inclui suporte universal para 
outros telemóveis Nokia e leitores deMP3.

Alimentação
• Tipo de bateria: AAA, LR03
• Tipo de adaptador: 6 V 500 mA
• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Número de pilhas: 4

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 38369 5

• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Peso bruto: 0,889 kg
• Peso líquido: 0,654 kg
• Tara: 0,235 kg

Embalagem Interior
• EAN: 87 12581 38371 8
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Embalagem interior (C x L x A): 

24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Peso bruto: 1,956 kg
• Peso líquido: 1,308 kg
• Tara: 0,648 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 38370 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Peso bruto: 5,996 kg
• Peso líquido: 3,924 kg
• Tara: 2,072 kg
•
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