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SBA1520
Zesilte hudbu

pomocí zaklapovacích reproduktorů
Užijte si hudbu v živém stereu kdekoliv pomocí reproduktorů s vestavěným zesilovačem pro zvýraznění 

zvukového výkonu. Oddělte reproduktory a vytvořte si široké zvukové jeviště. Správa kabelů 

reproduktorů a magnetická základna do sebe zapadají a umožňují úhledné a kompaktní uložení během 

cestování.

Užijte si hudbu ve stereu
• Obzvláště široké zvukové jeviště pro trojrozměrný a realistický zvuk
• Univerzální použití: připojení k 3,5mm konektoru sluchátek na vašem zařízení
• Integrovaný zesilovač zvyšuje zvukový výkon
• Dvě vinutí pro čistý a silný zvuk

Vezměte si hudbu s sebou
• 20 hodin nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek
• Napájení z baterií pro přenosnost
• Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže pro snadné uspořádání
• Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli
• Magnetická základna udržuje reproduktory spojené pro snadné cestování



 Obzvláště široké zvukové jeviště
Tyto přenosné reproduktory vytvářejí při 
odděleném umístění obzvláště široké stereofonní 
zvukové jeviště, takže se zdá, že každý hudební 
nástroj zaujímá jiné místo v prostoru. Zvuk je více 
prostorový a realistický.

20 hodin nepřetržitého přehrávání
Napájení z baterií, které zajišťují až 20 hodin 
nepřetržitého přehrávání pro bezstarostný zážitek 
při poslechu hudby na cestách.

Napájení z baterií
Díky napájení z baterií je snadné vzít zařízení s sebou 
pro poslech na cestách, kdykoliv a kdekoliv.

Univerzální 3,5mm konektor sluchátek
Možnost připojení a přehrávání z libovolného 
mobilního zařízení vybaveného 3,5mm konektorem 
sluchátek – iPod, iPhone, GoGear, přehrávačů MP3, 
laptopů, netbooků, hudebních telefonů apod.

Integrovaný zesilovač
Zvýrazněte hudbu pomocí integrovaného zesilovače! 
Napájený zesilovač zintenzivňuje zvuk pro lepší 
stereofonní zážitek.

Integrovaný systém pro uspořádání 
kabeláže
Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže slouží 
k praktickému uložení kabelu a k úspornému a 
přehlednému uspořádání věcí při cestování.

Lehké, přenosné provedení

Odolný a lehký materiál a design znamená, že 
s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.

Magnetické zaklapovací provedení
Spojte reproduktory a vyražte! Magnetická základna 
udržuje reproduktorový systém spojený, proto si jej 
můžete vzít bez problémů s sebou na cesty.

Dvě vinutí
Tyto reproduktory jsou opatřeny dvěma vinutími, 
která poskytují překvapivě čistý a silný zvuk z malé 
plochy.
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Vlastnosti kabelu
• Délka: 2 x 0,2 m

Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 20 - 20 000 Hz
• Výstupní výkon: 3 W
• Vinutí reproduktoru: 2 x 50 mm

Příslušenství
• Baterie: není součástí dodávky

Spotřeba
• Typ baterie: AAA
• Počet baterií: 3

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 11,2 x 15 x 11,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0,36 kg
• Čistá hmotnost: 0,284 kg
• Hmotnost obalu: 0,076 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 34,8 x 23,6 x 14,1 cm
• Hrubá hmotnost: 2,54 kg
• Čistá hmotnost: 1,704 kg
• Hmotnost obalu: 0,836 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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