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Преносима система 
високоговорители

SBA1500
Портативна и мощна

Усилете музиката
Изкарайте свръхмощен и богат звук, за да направите впечатление на приятелите си 
- тези тонколонки имат собствен захранващ блок за усилване на музиката, който се 
закопчава към тонколонките за наистина компактни размери. Носете ги навсякъде.

За върховно музикално удоволствие
• Усилете музиката с вградения усилвател
• Мощни мембрани за високоговорителите, които ви дават най-реален звук
• Тръбата за басите подчертава ниските тонове за ясен и достоверен звук
• Широка зона на стереозвук при отдалечени тонколони.

Споделяйте музиката си навсякъде
• Малка и лека - за носене в джоба или в чанта
• Универсална употреба с всички портативни системи за забавление

Винаги готови
• Усилвателят предпазва и помества тонколонките и кабелите
• Plug & play с всички портативни музикални устройства
• За допълнително удобство работи с или без батерии



 Усилете музиката
За да изпитате по-голямо удоволствие от 
музиката с още по-мощен звук, по-дълбоки баси 
и по-добри високи честоти. Тези тонколонки 
имат мощен усилвател за изумително наситен 
звук.

Мощни мембрани за 
високоговорителите
Мощните мембрани за високоговорителите 
генерират най-реален звук и ви потапят изцяло в 
играта.

Тръба за басите
Благодарение на акустично настроен въздушен 
канал, който плътно насища басовите ноти, 
можете да се наслаждавате на фантастичен 
реализъм и на действително съпреживяване при 
слушане.

Широка зона на стереозвук
Тези портативни тонколонки създават зона на 
естествен стереозвук, когато са раздалечени - 
това поражда впечатлението, че всеки музикален 
инструмент има свое отделно физическо 
местоположение. Резултатът е по-реалистичен и 
въздействащ.

За портативна апаратура
Универсална употреба с всички портативни 
системи за забавление. Просто свържете, като 
използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.

Защитно подреждане на кабелите
Дизайн "всичко в едно", който с умно 
подреждане обезопасява и предпазва аудио 
кабелите и тонколонките и така ги запазва от 
повреди, като същевременно елиминира 
ненужните принадлежности

Plug & play тонколонки
Функционалността plug & play пести времето ви, 
тъй като просто свързвате тонколонките към 
портативния аудио плейър по същия начин, както 
свързвате слушалките - с вмъкване на жака.

С или без батерии
Тези портативни тонколонки работят с отделни 
батерии или използват изходния сигнал на аудио 
плейъра. Това обезпечава допълнително 
удобство - без батерии вече не значи без музика.
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Звук
• Честотен обхват: 100 - 18 000 Hz
• Импеданс: 4 ома
• Ефективна номинална мощност: 2 x 1 W
• Диаметър на високоговорителя: 50 мм

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Покритие на съединителя: Хромиран

Удобство
• Време на работа: 20 часа
• Индикатор за захранване

Аксесоари
• AC/DC адаптер: Не
• Калъф за носене: Защитна гума

Мощност
• Тип батерия: AAA, R6
• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 3

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

20 x 18 x 10 см
• Бруто тегло: 0,569 кг
• Нето тегло: 0,447 кг
• Тегло с опаковката: 0,122 кг
• EAN: 87 10895 92156 5
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Бруто тегло: 16,705 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 63,2 x 42,9 x 37,2 см
• Нето тегло: 10,728 кг
• Тегло с опаковката: 5,977 кг
• EAN: 87 10895 92158 9
• Брой потребителски опаковки: 24

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 3,883 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

40,6 x 30,5 x 16,8 см
• Нето тегло: 2,682 кг
• Тегло с опаковката: 1,201 кг
• EAN: 87 10895 92157 2
• Брой потребителски опаковки: 6
•
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