
 

Philips
Sistem de boxe portabil

SBA1500
Portabil şi puternic

Amplificaţi-vă muzica
Redaţi un sunet bogat şi puternic pentru a vă uimi prietenii - aceste boxe sunt dotate cu 
un amplificator de putere propriu pentru a amplifica muzica, care se ataşează abil de boxe 
pentru a oferi mai multă compactitate şi portabilitate. Luaţi-le cu dvs. oriunde.

Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• Amplificaţi-vă muzica cu amplificatorul integrat
• Difuzoare puternice pentru un sunet extrem de real
• Tubul acustic de bas accentuează tonurile joase
• Ambianţă sonoră stereo amplă când boxele sunt poziţionate la distanţă.

Partajaţi-vă muzica oriunde
• Mic și ușor, poate fi purtat în buzunar sau în geantă
• Utilizare universală cu toate echipamentele portabile de divertisment

Mereu pregătit
• Amplificatorul protejează și păstrează boxele și cablurile
• Capacitate Plug & Play cu toate dispozitivele muzicale portabile
• Funcţionează cu sau fără baterii pentru mai mult confort
 



 Amplificaţi-vă muzica
Pentru a obţine satisfacţii mai mari de la muzica dvs. 
și un sunet mai puternic, bas mai profund și tonuri 
mai înalte. Aceste boxe includ un amplificator 
puternic pentru a crea un sunet bogat și uimitor.

Difuzoare puternice
Difuzoarele puternice produc un sunet extrem de 
real, care vă ajută să pătrundeţi în atmosfera jocului.

Bass Pipe
Acest canal acustic suplimentar amplifică basul, 
permiţându-vă să vă bucuraţi de un realism unic.

Ambianţă sonoră stereo amplă
Aceste boxe portabile creează o ambianţă sonoră 
stereo naturală când sunt poziţionate la distanţă 
unele faţă de altele, ceea ce creează impresia că 
fiecare instrument muzical ocupă un spaţiu fizic 
diferit. Efectul este mai realist și mai plăcut.

Compactă și ușoară

Atât de mic și de ușor, încât abia îl veţi simţi. În 
buzunar sau în geantă, poate fi purtat oriunde.

Pentru echipamentele portabile
Utilizare universală cu toate echipamentele portabile 
de divertisment. Se conectează utilizând un jack de 
3,5 mm.

Gestionare protectoare a cablurilor
Un design integrat care securizează și protejează cu 
abilitate atât cablurile audio cât și boxele prevenind 
deteriorarea și reducând uzura inutilă

Boxe Plug & Play
Caracteristica 'Plug & Play' vă economisește timp, 
este suficient să conectaţi boxele la playerul audio 
portabil ca și cum aţi conecta o pereche de căști, dar 
utilizând mufa jack.

Cu sau fără baterii
Aceste boxe portabile utilizează fie propriile baterii, 
fie semnalul recepţionat de la playerul audio portabil. 
Acest lucru vă asigură mai mult confort - absenţa 
bateriilor nu mai este sinonim cu absenţa sunetului.
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 100 - 18.000 Hz
• Impedanţă: 4 ohm
• Putere RMS: 2 x 1 W
• Diametru difuzor: 50 mm

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu crom

Comoditate
• Durată de funcţionare: 20 ore
• Indicator alimentare

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Nu
• Carcasă de transport: Protecţie din cauciuc

Alimentare
• Tip baterie: AAA, R6
• Tensiune baterie: 1,5 V
• Număr de baterii: 3

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 10895 92156 5
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 20 x 18 x 10 cm
• Greutate brută: 0,569 kg
• Greutate netă: 0,447 kg
• Greutate proprie: 0,122 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 10895 92158 9
• Număr de ambalaje: 24
• Greutate brută: 16,705 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 63,2 x 42,9 x 37,2 cm
• Greutate netă: 10,728 kg
• Greutate proprie: 5,977 kg

Cutie interioară
• EAN: 87 10895 92157 2
• Număr de ambalaje: 6
• Greutate brută: 3,883 kg
• Cutie interioară (L x L x Î): 40,6 x 30,5 x 16,8 cm
• Greutate netă: 2,682 kg
• Greutate proprie: 1,201 kg
•
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