
 

 

Philips SoundShooter
Boxe portabile

• Duble

SBA3210
Sunet puternic, dimensiune mică

Boxe portabile ideale pentru un stil de viaţă modern. Boxele duble redau un sunet stereo 
printr-o intrare auxiliară de 3,5 mm universală, care se potriveşte la orice dispozitiv, cu 
baterii reîncărcabile încorporate pentru redare oriunde. Încântare muzicală garantată!

Creată pentru transport
• Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Sunet impresionant
• Putere totală de ieșire 4 W RMS
• Performanţe avansate de sunet într-un design compact
• Sunet stereo de înaltă calitate, pentru a savura mai bine muzica

Utilizare simplă
• Husă de transport pentru transport ușor
• Un singur cablu, atât pentru reîncărcare cât și pentru redarea de muzică



 Acumulator reîncărcabil încorporat

Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. 
Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă 
bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a 
cablurilor de alimentare încurcate și căutarea 
incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de 
muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă 
portabilitatea.

Putere totală de ieșire 4 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice 
care este o unitate de măsură tipică pentru puterea 
sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică 
transferată de la un amplificator audio la o boxă, care 
este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină 
puterea sonoră care este generată. În principiu, 
amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe 

care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe 
care o pot converti în energie sonoră, fără a 
distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este 
puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă 
de boxă.

Sunet stereo de înaltă calitate

Aceste boxe portabile duble creează o ambianţă 
sonoră naturală stereo când sunt plasate la distanţă, 
efectul fiind mai realist și plăcut.

Încărcare și redare cu un singur cablu

Această boxă Philips dispune de un singur cablu, atât 
pentru reîncărcare, cât și pentru redare de muzică 
prin intrarea auxiliară. Elimină păienjenișul de cabluri 
și permite obţinerea unei calităţi excelente, fără 
compromisuri.
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Specificaţii
Compatibil cu
• iPhone
• iPod
• player Mp3
• Smartphone-uri
• PC

Conectivitate
• Încărcare USB
• Intrare audio (3,5 mm)

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 4 W
• Sistem audio: Stereo
• Boxe: 1,5" x 2

Alimentare
• Tip baterie: litiu (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Accesorii
• Un cablu pentru: intrare audio de 3,5 mm și 

încărcare USB
• Certificat de garanţie
• Certificat de garanţie internaţională
• Ghid de iniţiere rapidă

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 4,5 x 3,2 x 2,2 inch
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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