
 

 

Philips
Портативна тонколона

• Синьо

SBA1610BLU
Подвижна тонколона

Изпълващи света ви с богат, динамичен звук, тонколоните Philips SBA1610 се 
предлагат в комплект с удобна подвижна стойка, която ги прави невероятно лесни 
за използване.

Впечатляващ звук
• Цифров усилвател клас "D" за превъзходно качество на звука
• Неодимовите мембрани дават чист и балансиран звук
• Обща изходна мощност 2W RMS

Грабвате и потегляте
• Музика в движение
• Възпроизвеждане на музика до 8 часа

Простота
• Захранване от батерии за лесно пренасяне
• Съвместимост с всяка мултимедия



 Цифров усилвател клас "D"

Class ‘D’ Digital Amplifier приема аналогов сигнал, 
преобразува го в цифров и след това усилва 
сигнала по цифров път. После сигналът постъпва 
в демодулационен филтър, за да се получи 
крайният изходен сигнал. Усиленият цифров 
сигнал има всички преимущества на цифровото 
аудио, включително и по-добро качество на 
звука. В допълнение, усилвателят Class ‘D’ има 
ефективност над 90% в сравнение с 
традиционните AV усилватели. Тази висока 
ефективност означава мощен усилвател с малки 
размери.
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,3 x 4,9 x 5 см
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

6,4 x 1,9 x 2,0 инч
• Тегло: 0,169 кг
• Тегло: 0,373 lb

Съвместим с
• Смартфони
• iPod
• iPhone
• MP3 плейър

Дизайн и покритие
• Цвят: Синьо

Звук
• Честотен обхват: 350 - 16 000 Hz
• Импеданс: 4
• Ефективна номинална мощност: 2 W

Power
• Тип батерия: AAA
• Време на работа на батерии: 12 ч
• Брой батерии: 3
•
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