
 

Philips
Přenosný reproduktorový 
systém

SBA1500
Přenosné a výkonné

Zvýrazněte svou hudbu
Přehrávejte zvláště prokreslený a bohatý zvuk, který ohromí vaše přátele - součástí těchto 
reproduktorů je vlastní napájecí pack pro zesílení hudby. Lze jej také úhledně připnout 
k reproduktorům a dosáhnout skutečné kompaktnosti a přenosnosti. Můžete je vzít kamkoli.

Pro vynikající požitek z hudby
• Zvýrazněte svou hudbu pomocí integrovaného zesilovače
• Vinutí výkonných reproduktorů pro ultra realistický zvuk
• Basový průduch zdůrazňuje nízké tóny pro jasný, realistický zvuk
• Široké zvukové jeviště při odděleném umístění reproduktorů.

Sdílejte svou hudbu kdekoli
• Malý a lehký pro nošení v kapse nebo v tašce
• Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními přístroji

Vždy připraveno k provozu
• Zesilovač chrání a ukládá kabely a reproduktory
• Standard Plug & play u všech přenosných zařízení
• Pracuje na baterie či bez nich pro zvýšené pohodlí
 



 Zvýrazněte svou hudbu
Pro získání většího požitku z hudby díky zvláště 
prokreslenému zvuku, hlubším basům a vyšším 
výškám. Tyto reproduktory obsahují výkonný 
zesilovač zajišťující úžasný bohatý zvuk.

Vinutí výkonných reproduktorů
Vinutí výkonných reproduktorů produkují ultra 
realistický zvuk, který vás naprosto ponoří do hry.

Basový průduch
Díky akusticky vyladěnému vzduchovému kanálu, 
který zdůrazňuje basové tóny, si vychutnáte 
fantasticky realistický a opravdu strhující poslechový 
zážitek.

Široké stereofonní zvukové jeviště
Tyto přenosné reproduktory při odděleném 
umístění vytvářejí přirozené zvukové jeviště se 
stereofonním zvukem. Tím vzniká dojem, že je každý 
hudební nástroj fyzicky na jiném místě. Výsledný 
efekt je realističtější a zábavnější.

Kompaktní a lehký

Malý a lehký, že si sotva všimnete, že jej máte 
s sebou. Vložte jej do kapsy nebo do tašky a noste jej 
s sebou kamkoli.

Pro přenosné zařízení
Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními 
přístroji. Jednoduché připojení pomocí 3,5mm 
konektoru.

Ochranné uspořádání kabeláže
Design „vše v jednom“, který úhledně zabezpečí a 
ochrání audio kabely i reproduktory před 
poškozením a sníží zbytečné opotřebení

Reproduktory Plug & play
Funkce 'plug & play' šetří čas, protože reproduktory 
můžete jednoduše připojit k přenosnému audio 
přehrávači stejně jako běžně připojujete sluchátka - 
pomocí zástrčky.

Na baterie či bez nich
Tyto přenosné reproduktory buď využívají vlastní 
baterie anebo výstupní signál přenosného 
přehrávače. To vám nabízí zvýšené pohodlí, protože 
zvuk je k dispozici i bez baterií.
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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 100 – 18 000 Hz
• Impedance: 4 ohmy
• Výkon RMS: 2 x 1 W
• Průměr reproduktoru: 50 mm

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Chromovaný

Pohodlí
• Doba provozu: 20 hodin
• Indikátor zapnutí: Ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: Ne
• Praktické pouzdro: Ochranná pryž

Spotřeba
• Typ baterie: AAA, R6
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 3

Rozměry balení
• EAN: 87 10895 92156 5
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Rozměry balení (Š x V x H): 20 x 18 x 10 cm
• Hrubá hmotnost: 0,569 kg
• Čistá hmotnost: 0,447 kg
• Hmotnost obalu: 0,122 kg

Vnější obal
• EAN: 87 10895 92158 9
• Počet spotřebitelských balení: 24
• Hrubá hmotnost: 16,705 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
• Čistá hmotnost: 10,728 kg
• Hmotnost obalu: 5,977 kg

Vnitřní krabice
• EAN: 87 10895 92157 2
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Hrubá hmotnost: 3,883 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
• Čistá hmotnost: 2,682 kg
• Hmotnost obalu: 1,201 kg
•
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