
 

 

Philips
Boxă portabilă

• Universal

SBA3020
Sunet stereo de înaltă calitate, portabil

care durează toată ziua
Această boxă portabilă asigură sunet stereo de înaltă calitate şi este ecranată împotriva 
interferenţelor cu telefonul mobil. Cablul integrat se conectează cu uşurinţă la 
dispozitivele mobile, iar bateria reîncărcabilă asigură 8 ore de redare continuă.

Bucuraţi-vă de muzică stereo
• Boxe atractive vor umple orice cameră cu muzica dvs.
• Ascultaţi muzică la un sunet stereo de lux
• Amplificator digital pentru sunet fără interferenţe
• Design ușor și portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând
• Tehnologia de ecranare a telefonului mobil pentru sunet fără încărcare statică
• Universală: funcţionează prin mufa pentru căști 3,5 mm a dispozitivului dvs.

Luaţi-vă muzica cu dvs.
• Gestionarea integrată a cablurilor menţine lucrurile simple și organizate

Design inteligent
• Stativ pliant încorporat pentru a direcţiona sunetul

Sunet puternic
• Dynamic Bass Boost - ascultaţi cel mai adânc și mai bogat sunet de bas
• Incredible Surround™ pentru o experienţă audio de excepţie



 Umpleţi orice cameră cu muzica dvs
Sistemul de boxe atractiv arată grozav în orice 
cameră a locuinţei astfel încât să vă puteţi bucura de 
muzica dvs. la volum maxim în loc să o ascultaţi la 
căști.

Dynamic Bass Boost

O tehnologie inovatoare care furnizează un sunet de 
bas incredibil de profund și de bogat prin intermediul 
unor boxe compacte. Dynamic Bass Boost subliniază 
notele de bas din muzică în întreaga gamă de setări 
ale volumului de la mic la mare – la apăsarea unui 
singur buton!

Incredible Surround™
Incredible Surround este o tehnologie audio de la 
Philips care mărește considerabil câmpul sonor și 
oferă o experienţă audio incredibilă. Prin deplasarea 
electronică a fazei, Incredible Surround combină 
sunetele canalelor din stânga și dreapta, mărind 
virtual distanţa dintre cele două difuzoare. Cu cât 
distanţa este mai mare, cu atât se îmbunătăţește 
efectul stereo, creând o dimensiune a sunetului mult 
mai naturală. Prin Incredible Surround, veţi cunoaște 
sunetul surround total, profund și amplu, fără să 
folosiţi difuzoare suplimentare.

Design ușor și portabil

Materialele rezistente și ușoare vă permit să 
transportaţi boxele cu dvs. oriunde aţi merge.

Ecranarea telefonului mobil
Tehnologia de ecranare a telefonului mobil 
reprezintă un design avansat al circuitelor care 
elimină interferenţa telefonului mobil pentru a 
asigura un sunet fără încărcare statică

Gestionare integrată a cablurilor
Gestionarea integrată a cablurilor înseamnă că 
produsul este proiectat să includă cablurile, pentru a 
menţine totul simplu și organizat pentru călătorii sau 
depozitare.
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Compatibilitate universală
• Orice dispozitiv cu o mufă de 3,5 mm: Orice 

dispozitiv cu o mufă de 3,5 mm

Design și finisare
• Culori: Negru cu nuanţe roșii

Conectivitate
• Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm

Alimentare
• Tip adaptor: Mufă fixă UE
• Ieșire: 5 W
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Cutie

• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

9,7 x 24,3 x 8,2 cm
• Greutate brută: 0.505 kg
• Greutate netă: 0,41 kg
• Greutate proprie: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 25,8 x 20,6 x 23,9 cm
• Greutate brută: 3,15 kg
• Greutate netă: 2,46 kg
• Greutate proprie: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•
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