
 

Philips
Hordozható 
hangszórórendszer

SBP1100
Hordozható

Kis méretű és könnyű
Szerezzen örömet barátainak, ossza meg velük zenéit e praktikus, nagyteljesítményű, 
kompakt hangsugárzók segítségével. Bárhova könnyen magával viheti őket és 
csatlakoztathatja MP3- vagy CD-lejátszójához, illetve laptopjához.

A nagyszerű zeneélvezetért
• Nagy teljesítményű hangszórók a különlegesen valódi hangzásért
• A basszuscső kihangsúlyozza a tiszta és valódi hangzást
• Széles sztereó hangtér a távol helyezett hangszórókkal.

Bárhol megoszthatja zenéit
• Szupervékony és kis súlyú, könnyedén hordható zsebben vagy kézitáskában
• Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható

Mindig készen áll
• A tökéletes kényelem érdekében akkumulátor nélkül is működtethető
• Minden hordozható audiolejátszóhoz plug & play csatlakoztathatók
 



 Nagy teljesítményű hangszórók
Az erőteljes hangszórómeghajtók különlegesen 
élethű hangot hoznak létre, mely segítségével Ön 
teljesen elmerülhet a játékban.

Basszuscső
Annak köszönhetően, hogy az akusztikusan hangolt 
légcsatorna felerősíti a basszushangokat, csodálatos 
és igazi zenei élményben lesz része.

Széles sztereó hangtér
Az egymástól távolra helyezett hordozható 
hangszórók természetes sztereó hangzást 
biztosítanak, olyan érzést nyújtva, mintha a 
hangszerek a tér különböző pontjain helyezkednének 
el. A hangélmény igazán valósághű, és nagyon 
kellemes.

Kompakt és könnyű

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

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

Nincs szükség akkumulátorokra
A tökéletes kényelem érdekében a hordozható 
hangszórók akkumulátor nélkül is üzemeltethetők. 
Áramellátásukat a hordozható audiolejátszó 
kimeneti jelei biztosítják.

Plug & play hangszórók
A „plug & play” tulajdonságnak köszönhetően időt 
takaríthat meg, mert a hangszórókat egyszerűen a 
hordozható audiolejátszó jack aljzatához 
csatlakoztathatja, mint egy fejhallgatót.
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• Frekvenciaátvitel: 100 - 18 000 Hz
• Impedancia: 8 Ohm
• RMS áramellátási arány: 2 x 1 W
• Hangszóró átmérő: 50 mm

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Csatlakozó kivitele: Krómbevonatú

Kényelem
• Működési idő: Működtetéshez nincs szükség 

akkumulátorra

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: Nem

Tápkapcsoló
• Adapter típusa: nincs
• Telepfeszültség: 0 V
• Elemek száma: 0

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

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Bruttó tömeg: 0,415 kg
• Nettó tömeg: 0,31 kg
• Önsúly: 0,105 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 12,192 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Nettó tömeg: 7,44 kg
• Önsúly: 4,752 kg

Belső karton
• Bruttó tömeg: 2,783 kg
• Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Nettó tömeg: 1,86 kg
• Önsúly: 0,923 kg
•
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