
 

 

Philips SoundShooter
Prenosné reproduktory

Dvojica

SBA3210
Výkonný zvuk, malá veľkosť

Prenosné reproduktory, ktoré ulahodia modernému životnému štýlu. Dvojica reproduktorov prehráva 

stereofónny zvuk cez univerzálny 3,5 mm vstup, ktorý je vhodný pre každé zariadenie. Obsahuje aj 

zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorá umožní prehrávanie kdekoľvek. Zaručené potešenie z hudby!

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete
• Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

Impozantný zvuk
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS
• Zdokonalený zvukový výkon v kompaktnom dizajne
• Stereo zvuk vysokej kvality prináša viac potešenia z hudby

Jednoduché používanie
• Taška na jednoduché prenášanie
• Jeden kábel na nabíjanie aj prehrávanie hudby



 Vstavaná nabíjateľná batéria

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a 
kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete 
svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti 
káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej 
zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so 
slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Celkový výstupný výkon 4 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo zvukového 
zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo 
wattoch. Množstvo elektrického výkonu 
privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú 
dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú 
zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú 
dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou 

energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú 
energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím 
je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon 
dosahuje reproduktor.

Stereo zvuk vysokej kvality

Keď tieto dva prenosné reproduktory umiestnite 
ďalej od seba, vytvoria prirodzenú stereofonickú 
zvukovú scénu, ktorá je ešte realistickejšia a 
príjemnejšia.

Nabíjanie a prehrávanie v jednom kábli

Tento reproduktor Philips sa dodáva s jedným 
káblom na nabíjanie batérie aj prehrávanie hudby 
prostredníctvom konektora AUX. Vyhnite sa 
pomotaným káblom a vychutnajte si kvalitu signálu 
bez kompromisov.
SBA3210/00

Technické údaje
Dátum vydania  
2012-12-23

Verzia: 6.0.6

12 NC: 8670 000 92463
EAN: 69 23410 71684 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
Hlavné prvky
Prenosné reproduktory
Dvojica  

http://www.philips.com

