
 

 

Philips
Draagbare luidspreker 
(passief)

Universeel

SBP1120
Pure stereo voor onderweg

met compacte dual-driver luidsprekers
Geniet van muziek in levendige stereo met compacte luidsprekers die u overal mee naartoe kunt 

nemen. Haal de twee luidsprekers van elkaar voor een breed stereogeluid. Dubbele drivers staan garant 

voor een krachtig en helder geluid. Batterijen zijn niet nodig - gewoon aansluiten en luisteren maar!

In stereo van muziek genieten
• Extra groot klankbereik voor een driedimensionaal en realistisch geluid
• Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat
• Twee drivers voor helder en krachtig geluid

Neem uw muziek met u mee
• Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
• Plug & Play - geen batterijen nodig



 Extra groot klankbereik
De draagbare luidsprekers creëren een extra groot 
stereoklankbereik als deze niet naast elkaar worden 
geplaatst. Hierdoor lijkt het of elk muziekinstrument 
een eigen plek heeft en wordt het geluid 
driedimensionaler en realistischer.

Universele hoofdtelefoonaansluiting van 
3,5 mm
Sluit al uw mobiele apparaten met een 
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, 
iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, 
muziektelefoons en meer.

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp 
kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Plug & Play - geen batterijen
Deze passieve luidsprekers worden door uw 
mobiele telefoon gevoed. Ze hebben dus geen 
batterijen nodig en zijn daarom minimaal in gewicht 
en omvang. Neem deze luidsprekers overal mee 
naartoe waar u zonder hoofdtelefoon van muziek 
wilt genieten.

Twee drivers
Deze luidsprekers zijn voorzien van twee drivers die 
een verrassend helder en krachtig geluid uit zo'n 
kleine behuizing weten te halen.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

9,7 x 9,7 x 8,6 cm
• Gewicht: 0,174 kg

Kabelspecificaties
• Lengte: 2 x 0,5 m

Geluid
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 2 W
• Luidsprekerdriver(s): 2 x 50 mm

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Beide
• Verpakkingstype: Karton

• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,2 x 14,5 x 10,2 cm
• Brutogewicht: 0,2525 kg
• Nettogewicht: 0,174 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,0785 kg
• EAN: 87 12581 54166 8

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 36 x 22,4 x 16 cm
• Brutogewicht: 1,775 kg
• Nettogewicht: 1,044 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,731 kg
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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