
 

 

Philips
Draagbare luidspreker

Universeel

SBA1520
Krachtige muziek

met vastklikbare luidsprekers
Geniet overal van muziek in levendige stereo dankzij luidsprekers met een ingebouwde versterker voor 

optimale audioprestaties. Haal de luidsprekers van elkaar voor een breed geluid. Dankzij kabelbeheer 

en een magnetisch voetstuk kunt u deze luidsprekers eenvoudig en netjes meenemen.

In stereo van muziek genieten
• Extra groot klankbereik voor een driedimensionaal en realistisch geluid
• Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat
• Geïntegreerde versterker voor optimale audioprestaties
• Twee drivers voor helder en krachtig geluid

Neem uw muziek met u mee
• 20 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
• Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
• Geïntegreerd kabelbeheer voor meer overzicht
• Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
• Magnetische voetjes houden de luidsprekers bij elkaar voor optimaal reisgemak



 Extra groot klankbereik
De draagbare luidsprekers creëren een extra groot 
stereoklankbereik als deze niet naast elkaar worden 
geplaatst. Hierdoor lijkt het of elk muziekinstrument 
een eigen plek heeft en wordt het geluid 
driedimensionaler en realistischer.

20 uur continue afspeeltijd
Deze luidspreker werkt op batterijen en biedt tot 20 
uur continu afspelen om onderweg zorgeloos van uw 
muziek te genieten.

Werkt op accu
Dit apparaat werkt op batterijen, zodat u het 
eenvoudig kunt meenemen om overal en altijd te 
genieten.

Universele hoofdtelefoonaansluiting van 
3,5 mm
Sluit al uw mobiele apparaten met een 
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, 
iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, 
muziektelefoons en meer.

Geïntegreerde versterker
Geef uw muziek een oppepper met geïntegreerde 
versterking! Deze krachtige versterker optimaliseert 
de audio-uitvoer voor een beter stereogeluid.

Geïntegreerd kabelbeheer
Gebruik het geïntegreerde kabelbeheersysteem om 
uw kabels handig weg te bergen, zodat u alles 
compact en overzichtelijk kunt houden wanneer u 
op reis bent.

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp 
kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Magnetisch ontwerp
Vastklikken en klaar! De magnetische voet houdt de 
luidsprekers bij elkaar zodat u ze eenvoudig kunt 
meenemen.

Twee drivers
Deze luidsprekers zijn voorzien van twee drivers die 
een verrassend helder en krachtig geluid uit zo'n 
kleine behuizing weten te halen.
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Kabelspecificaties
• Lengte: 2 x 0,2 m

Geluid
• Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
• Uitgangsvermogen: 3 W
• Luidsprekerdriver(s): 2 x 50 mm

Accessoires
• Batterijen: niet meegeleverd

Vermogen
• Batterijtype: AAA
• Aantal batterijen: 3

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy

• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Brutogewicht: 0,356 kg
• Nettogewicht: 0,277 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,079 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 36,2 x 24,9 x 16 cm
• Brutogewicht: 2,4065 kg
• Nettogewicht: 1,662 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,7445 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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