
 

 

Philips
Bærbar høyttaler

Universell

SBP1120
Ren stereolyd som du kan ta med deg

med kompakte høyttalere med to drivere
Nyt musikken i levende stereolyd hvor som helst med høyttalere som er kompakte, og som 
du enkelt kan ta med deg. Skill de to høyttalerne fra hverandre for å få et bredt lydbilde. Doble 
drivere gir klar og kraftig lyd. Batterier er ikke nødvendig – du kobler bare til og spiller av.

Hør musikken i stereo
• Ekstra bredt lydområde gir tredimensjonal og realistisk lyd
• To drivere for klar og kraftig lyd
• Universell: fungerer med enhetens 3,5 mm hodetelefonkontakt

Ta musikken med deg
• Plug & play – ingen batterier trengs
• Lett, bærbar design for musikknytelse på farten



 Gir maksimalt realistisk lyd
Disse bærbare høyttalerne gir et ekstra bredt 
stereolydområde når de plasseres et stykke fra 
hverandre, slik at instrumentene høres ut som om de 
befinner seg på hvert sitt sted i rommet. Lydbildet er 
mer tredimensjonalt og realistisk.

Universell 3,5 mm hodetelefonkontakt
Plug-and-play med alle typer bærbare enheter som 
har 3,5 mm hodetelefonkontakt – for eksempel iPod, 
iPhone, GoGear, MP3-spillere, bærbare 
datamaskiner og musikktelefoner.

Lett design som passer for folk på farten
Disse høyttalerne er designet spesielt med tanke på 
reising. De er små og lette uten at det går utover 
lyden i stereokvalitet, og de kan brukes på alle 
steder, fra parker til fester.

Plug & play – ingen batterier
Passive høyttalere får strøm fra den mobile enheten, 
så uten batterier er de enda mindre og lettere – ta 
dem med deg uansett hvor du ønsker å nyte 
musikken din.

To drivere for kraftig lyd
Disse høyttalerne har to drivere som leverer 
overraskende klar og kraftig lyd fra et lite sted.
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Kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod, MP3-spillere, PCer og 

bærbare datamaskiner, Enheter med en 3,5 mm 
jack

Kabelspesifikasjoner
• Lengde: 2 x 0,5 m

Lyd
• Frekvensområde: 20–20 000 Hz
• Utgangseffekt: 2 W
• Høyttalerdriver(e): 2 x 50 mm

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Kartong

• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 11,2 x 15 x 10,2 cm
• Bruttovekt: 0,26 kg
• Nettovekt: 0,188 kg
• Taravekt: 0,072 kg
• EAN: 87 12581 54166 8

Ytre eske
• Antall emballasjer: 6
• Yttereske (L x B x H): 31,8 x 24 x 14,7 cm
• Bruttovekt: 1,88 kg
• Nettovekt: 1,128 kg
• Taravekt: 0,752 kg
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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