
 

 

Philips
Hordozható 
hangszórórendszer

SBA220
Tiszta hangminőség 2 x 2 W

Erőteljes XSL akusztika
Soha ne induljon el SBA220 a hordozható hangszórórendszer nélkül. Segítségével bármilyen 
hordozható CD, DVD, MP3 vagy HDD lejátszó zenéit kiváló minőségben hallhatóvá teheti. A 
hangszórók könnyen elférnek zsebben, vagy kézitáskában is, védelmükről pedig tok gondoskodik.

Erőteljes hang
• Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért
• A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat

Vigye magával a zenéit
• Szupervékony és kis súlyú, könnyedén hordható zsebben vagy kézitáskában
• A hordtáska védi az éppen nem használt hangszórót
• Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható

Mindig készen áll
• Használaton kívüli kábel megfelelő tárolása



 XSL Acoustics
Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott 
ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A 
hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, 
valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány 
biztosítja. A titán hangszórótölcsér, a neodímium 
mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által 
nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire 
az azonos méretű hagyományos hangszórók 
képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus 
felépítés és az áramköri elemek precíz 
összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül 
dinamikus hangzást és optimális mélyhang-
teljesítményt nyújt.

DBB dinamikus mélyhangkiemelés
A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció 
aktiválással a mély basszus frekvenciákat 
elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenletes 
hangreprodukciót, különösen, ha a hangszóró 
hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes 
basszust hall minden esetben.

Kompakt és könnyű
Szupervékony és kis súlyú. Alig észrevehetően bújik 
meg zsebében vagy táskájában. Bárhová magával 
viheti.

Hordtáska hangszóróhoz
Ha ebben a puha, praktikus hordtáskában tartja a 
hangszórót, megakadályozza a kábel 
összegubancolódását.

Hordozható készülékekhez
Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez 
használható. Mindössze csatlakoztassa egy 3,5 mm-es 
csatlakozóba.

Hangszóró kábelelvezetése
Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a 
kábelelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen 
pakoljon össze, és már indulhat is.
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Hang
• Frekvenciaátvitel: 100 - 20 000 Hz
• Impedancia: 4 ohm
• RMS áramellátási arány: 2x2 W (4 W)
• Érzékenység: 80 dB
• Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangszóró átmérő: 40 mm
• Típus: Neodímium

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 0,4 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Nikkelezett

Kényelem
• Mélyhangszint-szabályzó: Van
• Működési idő: 6 óra
• Bekapcsolás jelzőfény: Van
• Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok
• Hordtáska: Van

Tápkapcsoló
• Adapter típusa: 9 V 500 mA

• Akkumulátor típusa: AAA, LR03
• Telepfeszültség: 1,5 V
• Elemek száma: 6

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

18,4 x 6 x 18,9 cm
• Bruttó tömeg: 0,4289 kg
• Nettó tömeg: 0,2994 kg
• Önsúly: 0,1295 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 3,1971 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

41,6 x 21 x 22,2 cm
• Nettó tömeg: 1,7964 kg
• Önsúly: 1,4007 kg

Belső karton
• Bruttó tömeg: 0,9471 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

19,2 x 13,3 x 20,6 cm
• Nettó tömeg: 0,5988 kg
• Önsúly: 0,3483 kg
•
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