
 

 

Philips SoundShooter
Hordozható hangszórók

• Twins

SBA3210
Nagy hangzás, kis méret

A hordozható hangszórók tökéletesen illeszkednek a modern életstílushoz. Az ikerhangszórók egy 
univerzális, 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül sztereóban sugározzák a zenét, a beépített 
akkumulátorral pedig bárhol meghallgathatja kedvenc dalait. Garantált zenei szórakozás!

Csak felkapja és már viheti is
• A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét

Meggyőző hang
• 4 W RMS kimeneti összteljesítmény
• Különleges hangteljesítmény és kompakt kialakítás
• Kiváló minőségű sztereó hang a jobb zeneélményért

Egyszerű használat
• Hordtáska a könnyű hordozhatóságért
• Egyetlen kábel töltéshez és lejátszáshoz



 Beépített akkumulátor

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített 
akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a 
tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése 
nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, 
mostantól a hordozhatóság szabadságával.

4 W RMS kimeneti összteljesítmény

Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami 
a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az 
erősítőből a hangsugárzó felé továbbított 
elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A 
hangsugárzó felé továbbított elektromos energia 
nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza 
meg a létrejövő hangteljesítményt. Lényegében az 
erősítők teljesítményét az az elektromos energia 
korlátozza, amelyet torzítás nélkül erősíteni tudnak, 

a hangszórókét pedig annak az elektromos 
energiának a mértéke, amelyet torzítás nélkül 
hangenergiává tudnak átalakítani. Minél nagyobb a 
wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból 
kisugárzott hangteljesítmény.

Kiváló minőségű sztereó hang

Ezek a hordozható ikerhangszórók természetes 
sztereó hangzást biztosítanak, ha egymástól távolabb 
helyezi el őket. A hatás így sokkal élethűbb és 
élvezhetőbb.

Töltés és lejátszás egyetlen kábellel

A Philips hangszóróhoz egyetlen kábel tartozik az 
akkumulátor feltöltéséhez és az aux-in 
zenelejátszáshoz. Élvezze a páratlan jelminőséget 
kábelrengeteg nélkül.
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Műszaki adatok
Kompatibilitás:
• iPhone
• iPod
• MP3 lejátszó
• Okostelefonok
• PC

Csatlakoztathatóság
• USB feltöltés
• Audiobemenet (3,5 mm)

Hang
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
• Hangrendszer: Sztereó
• Hangsugárzók: 1,5" x 2

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
• Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Tartozékok
• Egy kábel: 3,5 mm-es audiobemenethez és USB 

töltéshez
• Garancialevél
• Nemzetközi garancialevél
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

4,5 x 3,2 x 2,2 hüvelyk
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

11,4 x 8,19 x 5,7 cm
• Tömeg: 0,361 kg
• Tömeg: 0,796 lb
•
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