
 

 

Philips
Boxă portabilă

• Verde

SBA1610GRN
Boxă mobilă

Inundându-vă lumea cu sunet bogat, dinamic, boxele Philips SBA1610 sunt livrate 
împreună cu un suport mobil, comod, care le face incredibil de uşor de utilizat.

Sunet impresionant
• Amplificator digital clasa "D", pentru un sunet de calitate
• Difuzoarele cu magnet de neodim generează un sunet perfect echilibrat
• Putere totală de ieșire 2W RMS

Creată pentru transport
• Bucuraţi-vă de muzică la drum
• Redă până la 8 ore de muzică

Simplitate
• Alimentată cu baterii pentru portabilitate
• Compatibil cu orice suport media



 Amplificator digital clasa D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat 
ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de 
demodulare pentru obţinerea rezultatului final. 
Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele 
sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, 
amplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 
90% mai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale 
AB.
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 16,3 x 4,9 x 5 cm
• Greutate: 0,169 kg

Compatibil cu
• Smartphone-uri
• iPod
• iPhone
• player Mp3

Design și finisare
• Culoare: Verde

Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 350 - 16.000 Hz
• Impedanţă: 4
• Putere RMS: 2 W

Alimentare
• Tip baterie: AAA

• Durată de funcţionare cu baterii: 12 oră
• Număr de baterii: 3

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,132 kg
• GTIN: 1 69 23410 71687 7
• Cutie exterioară (L x L x Î): 20 x 12,4 x 17,5 cm
• Greutate netă: 0,804 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 0,328 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 8 x 19 x 5,6 cm
• EAN: 69 23410 71687 0
• Greutate brută: 0,258 kg
• Greutate netă: 0,201 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,057 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
•

Specificaţii
Boxă portabilă
Verde
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