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SBA1520
Wzmocnij muzykę

dzięki łączonym głośnikom
Słuchaj muzyki w trybie stereo za pomocą głośników z wewnętrznym wzmacniaczem. 
Oddzielne głośniki zapewniają przestrzenną scenę dźwiękową. System zarządzania 
przewodami i magnetyczna podstawa sprawiają, że ten zestaw jest idealny na podróż.

Niesamowity dźwięk stereo
• Przestrzenna scena dźwiękowa zapewnia realistyczny, trójwymiarowy dźwięk
• Zintegrowany wzmacniacz zwiększa moc dźwięku
• Dwa przetworniki zapewniają niewiarygodną moc i czystość dźwięku
• Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

Zabierz muzykę ze sobą
• Zasilanie z baterii zapewnia przenośność
• Przyjemność bez obaw dzięki możliwości nieustannego odtwarzania przez 20 godzin
• Magnetyczna stacja bazowa pozwala na bezpieczne łączenie głośników na czas transportu
• Zintegrowana funkcja porządkowania przewodów pozwala zadbać o dobrą organizację i 

porządek
• Lekkie, ułatwiające przenoszenie wzornictwo pozwala cieszyć się muzyką w podróży



 Najbardziej realistyczny dźwięk
Te przenośne głośniki, rozmieszczone osobno, 
generują wyjątkowo przestrzenną scenę dźwiękową. 
W efekcie, każdy instrument wydaje się zajmować 
własny fragment przestrzeni, a dźwięk nabiera 
trójwymiarowej głębi i realizmu.

Uniwersalne gniazdo słuchawek 3,5 mm
Aby korzystać z głośnika, wystarczy podłączyć go do 
iPoda, iPhone'a, odtwarzacza GoGear, MP3, laptopa, 
netbooka, telefonu muzycznego lub dowolnego 
innego urządzenia przenośnego wyposażonego w 
gniazdo słuchawek 3,5 mm.

Wzmacniacz zwiększa moc dźwięku
Zwiększ moc dźwięku dzięki zintegrowanemu 
wzmacniaczowi! Wzmacniacz zwiększa moc 
dźwięku, zapewniając lepszy efekt stereo.

Zintegrowana funkcja porządkowania 
przewodów
Zintegrowana funkcja porządkowania przewodów 
oznacza, że urządzenie jest przystosowane do 
mieszczenia przewodów w taki sposób, aby ułatwić 
transport lub przechowywanie.

Wygodne, magnetyczne łączenie
Złącz i gotowe! Magnetyczna stacja bazowa pozwala 
zabezpieczyć zestaw głośników na czas transportu.

Dwa przetworniki zapewniają 
niewiarygodną moc dźwięku
Te głośniki są wyposażone w dwa przetworniki, 
które zapewniają niewiarygodną czystość i moc 
dźwięku z małego urządzenia.
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Zgodność
• Zgodność z: iPod, Odtwarzacze MP3, Komputery 

stacjonarne i laptopy, Urządzenia z gniazdem 
3,5 mm

Dane techniczne przewodów
• Długość: 2 x 20 cm

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
• Moc wyjściowa: 3 W
• Przetwornik(i): 2 x 50 mm

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Zestaw z bateriami: Nie
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

11,2 x 15 x 11,2 cm
• Waga brutto: 0,36 kg
• Waga netto: 0,284 kg
• Ciężar opakowania: 0,076 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

34,8 x 23,6 x 14,1 cm
• Waga brutto: 2,54 kg
• Waga netto: 1,704 kg
• Ciężar opakowania: 0,836 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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