
 

 

Philips
Draagbaar 
luidsprekersysteem

SBA1500
Draagbaar en krachtig

Geef uw muziek een oppepper
Verbaas uw vrienden met extra krachtig, rijk geluid. Deze luidsprekers hebben een eigen 
accu waarmee ze muziek versterken. De accu zit netjes tegen de luidsprekers geklemd, 
zodat deze draagbaar zijn en u ze overal mee naartoe kunt nemen.

Voor fantastisch muziekplezier
• Geef uw muziek een oppepper met de geïntegreerde versterker
• Krachtige luidsprekers voor ultrarealistisch geluid
• De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid
• Groot stereoklankbereik als luidsprekers niet naast elkaar worden geplaatst.

Deel uw muziek overal
• Klein en lichtgewicht en dus makkelijk mee te nemen in uw zak of tas
• Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur

Altijd klaar om te vertrekken
• De versterker beschermt de luidsprekers en kabels en bergt deze op
• Plug & Play met alle draagbare muziekapparaten
• Werkt met of zonder batterijen voor extra gebruiksgemak



 Geef uw muziek een oppepper
Een extra krachtig geluid, een diepere bas en hogere 
tonen zorgen ervoor dat u meer van uw muziek 
geniet. De krachtige versterker van deze 
luidsprekers creëert een verbluffend rijk geluid.

Krachtige luidsprekers
Krachtige luidsprekers geven een ultrarealistisch 
geluid waardoor u helemaal opgaat in het spel.

Baspijp
Dankzij een akoestisch afgestemd luchtkanaal dat de 
bastonen superkrachtig maakt, kunt u genieten van 
een fantastische, realistische en werkelijk 
meeslepende luisterervaring.

Groot stereoklankbereik
De draagbare luidsprekers creëren een natuurlijk 
stereoklankbereik als deze niet naast elkaar worden 
geplaatst. Hierdoor lijkt het of elk muziekinstrument 
een eigen plek heeft. Het effect is realistischer en 
leuker.

Voor draagbare apparatuur
Universeel gebruik met alle draagbare 
entertainmentapparatuur. Eenvoudig aan te sluiten 
met de stekker van 3,5 mm.

Beschermend kabelbeheer
Een alles-in-één ontwerp waarin audiokabels en 
luidsprekers goed worden beschermd, zodat schade 
wordt voorkomen en onnodige slijtage wordt 
verminderd

Plug & Play-luidsprekers
U bespaart tijd met de 'Plug & Play'-functie omdat u 
de luidsprekers alleen maar op de 
hoofdtelefoonaansluiting van het draagbare apparaat 
hoeft aan te sluiten.

Met of zonder batterijen
Deze draagbare luidsprekers gebruiken hun eigen 
batterijen of het uitvoersignaal van de draagbare 
audiospeler. Dit zorgt voor extra gebruiksgemak, 
omdat er ook zonder batterijen geluid is.
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Geluid
• Frequentiebereik: 100 - 18.000 Hz
• Impedantie: 4 ohm
• RMS-vermogen: 2 x 1 W
• Diameter van de luidspreker: 50 mm

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: Verchroomd

Gemak
• Gebruiksduur: 20 uur
• "Apparaat aan"-indicatie

Accessoires
• AC/DC-adapter: Nee
• Opbergetui: Beschermend rubber

Vermogen
• Batterijtype: AAA, R6
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 3

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

20 x 18 x 10 cm
• Brutogewicht: 0,569 kg
• Nettogewicht: 0,447 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,122 kg
• EAN: 87 10895 92156 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Omdoos
• Brutogewicht: 16,705 kg
• Omdoos (L x B x H): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
• Nettogewicht: 10,728 kg
• Gewicht van de verpakking: 5,977 kg
• EAN: 87 10895 92158 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 24

Binnendoos
• Brutogewicht: 3,883 kg
• Binnendoos (L x B x H): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
• Nettogewicht: 2,682 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,201 kg
• EAN: 87 10895 92157 2
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
•
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