
 

Philips
Bærbart høyttalersystem

SBA1500
Bærbar og kraftig

Gjør musikken heftigere
Opplev ekstra kraftig, fyldig lyd som imponerer vennen dine – disse høyttalerne har en 
egen strømforsyning for å forsterke musikken, og den kobles også enkelt sammen med 
høyttalerne i en bærbar enhet. Ta dem med deg hvor som helst.

For suveren musikknytelse
• Gjør musikken heftigere med den integrerte forsterkeren
• Kraftige høyttalerdrivere for realistisk lyd
• Basspipe forsterker lave toner og gir klar og realistisk lyd
• Bredt stereolydområde når høyttalerne er plassert hver for seg.

Del musikken din hvor som helst
• Liten og lett slik at den passer å ha i lommen eller vesken
• Universell bruk sammen med alt bærbart underholdningsutstyr

Alltid klar
• Forsterker som beskytter og oppbevarer høyttalerne og kablene
• Plug & play med alle bærbare musikkenheter
• Fungerer med eller uten batterier for ekstra anvendelighet
 



 Gjør musikken heftigere
Du får mer ut av musikken, med ekstra kraftig lyd, 
dypere bass og renere høye toner. Disse høyttalerne 
omfatter en kraftig forsterker som gir utrolig fyldig 
lyd.

Kraftige høyttalerdrivere
Kraftige høyttalerdrivere produserer realistisk lyd 
slik at du kan leve deg inn i spillet.

Basspipe
Takket være en avstemnt akustisk luftkanal som 
turbolader basstonene, kan du nyte realistisk lyd og 
en enda mer nyansert lydopplevelse.

Bredt stereolydområde
Disse bærbare høyttalerne lager et naturlig 
stereolydområde når de plasseres hver for seg. 
Dette gir inntrykk av at hvert musikkinstrument 
befinner seg på forskjellige fysiske steder. Effekten er 
mer realistisk og mye morsommere.

Kompakt og lett

Så liten og lett at du knapt kommer til å merke at du 
har den med deg. Legg den i lommen eller vesken, og 
ta den med overalt.

For bærbart utstyr
Universell bruk sammen med alt bærbart 
underholdningsutstyr. Det er bare å koble til med 3,5 
mm kontakten.

Beskyttende kabelføring
En alt-i-ett-design som sikrer og beskytter både 
audiokabler og høyttalere, og forhindrer dermed 
skade og reduserer unødvendig slitasje.

Plug & play-høyttalere
Med plug & play-funksjonen sparer du tid fordi du 
ganske enkelt kobler høyttalerne til den bærbare 
spilleren slik du kobler til hodetelefoner, ved hjelp av 
jack-kontakten.

Med eller uten batterier
Disse bærbare høyttalerne bruker enten egne 
batterier eller utgangssignalet på den bærbare 
spilleren. Dette gir deg ekstra anvendelighet – ingen 
batterier betyr ikke lenger uten lyd.
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Lyd
• Frekvensområde: 100–18 000 Hz
• Impedans: 4 ohm
• RMS strømmåling: 2 x 1 W
• Høyttalerdiameter: 50 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: Krombelagt

Anvendelighet
• Driftstid: 20 timer
• Strøm på-indikasjon

Tilbehør
• AC/DC-adapter: Nei
• Bæreveske: Beskyttende gummi

Strøm
• Batteritype: AAA, R6
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 3

Mål, emballasje
• EAN: 87 10895 92156 5
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Emballasjemål (B x H x D): 20 x 18 x 10 cm
• Bruttovekt: 0,569 kg
• Nettovekt: 0,447 kg
• Taravekt: 0,122 kg

Ytre eske
• EAN: 87 10895 92158 9
• Antall emballasjer: 24
• Bruttovekt: 16,705 kg
• Yttereske (L x B x H): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
• Nettovekt: 10,728 kg
• Taravekt: 5,977 kg

Innereske
• EAN: 87 10895 92157 2
• Antall emballasjer: 6
• Bruttovekt: 3,883 kg
• Innereske (L x B x H): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
• Nettovekt: 2,682 kg
• Taravekt: 1,201 kg
•
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