
ärbar
B
Gläd dina vä

och kompak

CD-spelare 

Alltid
• Plug
• Inga

För öv
• Bask
• Fyllig
• Kraf

Dela d
• Så li
• Kan 
nner genom att dela med dig av din musik med de här praktiska, kraftfulla 

ta högtalarna. Ta med dem var som helst och anslut dem till en MP3- eller 

eller en bärbar dator.

 redo
 & play med alla bärbara musikenheter
 batterier behövs, för extra bekvämlighet

erlägsen musikglädje
analen förstärker låga toner och ger ett klart och äkta ljud
t stereoljud när högtalarna placeras på avstånd från varandra.
tfulla högtalarelement för ett verkligt realistiskt ljud

in musik var som helst
ten och lätt att den ryms i fickan eller väskan
användas tillsammans med alla bärbara underhållningssystem
 

Philips
Bärbart högtalarsystem

SBP1100ND



 

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210009125
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98391 4
• Bruttovikt: 3,000 kg

• Höjd: 10 mm
• Längd: 30 mm
• Taravikt: 2 000 kg
• Bredd: 20 mm
•
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