
 

 

Philips
Altifalante portátil

Universal

SBA1520
Amplifique a sua música

com altifalantes que encaixam um no outro
Desfrute da sua música em estéreo poderoso - onde quer que esteja - nos altifalantes com um 

amplificador interno para melhorar o desempenho áudio. Separe os altifalantes para um maior 

ambiente sonoro. Altifalantes com arrumação do cabo e base magnética para um transporte fácil e 

compacto.

Desfrute da sua música em estéreo
• Ambiente sonoro extra amplo para um som realista e tridimensional
• Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo
• Amplificador integrado melhora o desempenho de áudio
• Dois diafragmas para som nítido e poderoso

Leve a sua música consigo
• 20 horas de reprodução contínua para diversão sem preocupações
• Alimentação a pilhas para portabilidade
• Arrumação de cabos integrada para manter tudo organizado
• Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora
• Base magnética mantém os seus altifalantes juntos para um fácil transporte



 Ambiente sonoro extra amplo
Estes altifalantes portáteis quando afastados criam 
um ambiente sonoro estéreo extra amplo, dando a 
impressão que cada instrumento musical ocupa um 
espaço físico diferente. O som é assim mais 
tridimensional e realista.

20 horas de reprodução contínua
Alimentada por pilhas, esta coluna oferece até 20 
horas de reprodução contínua para uma diversão 
sem preocupações quando está a ouvir a sua música 
em movimento.

Alimentação a pilhas
Visto que é alimentada a pilhas, é fácil levá-la consigo 
para desfrutar em viagem - onde quer que esteja.

Ficha de auscultadores universal de 3,5 
mm
Basta ligar e usar com qualquer um dos seus 
dispositivos móveis que têm ficha de auscultadores 
de 3,5 mm – iPod, iPhone, GoGear, leitores MP3, 
computadores portáteis, netbooks, telemóveis com 
leitores de música e muito mais.

Amplificador integrado
Melhore a sua música com um amplificador 
integrado! O amplificador poderoso intensifica o 
áudio para uma melhor experiência estéreo.

Arrumação de cabos integrada
Utilize o sistema integrado de arrumação de cabos 
para guardar convenientemente o seu cabo, 
economizar espaço e manter os seus objectos 
organizados durante as suas viagens.

Design leve, portátil

O material resistente e leve possibilita o transporte 
dos altifalantes para qualquer lugar.

Design de encaixe magnético
Encaixar e sair! A base magnética mantém o sistema 
de altifalantes junto, para que os possa transportar 
facilmente consigo.

Dois diafragmas
Estes altifalantes dispõem de dois diafragmas, que 
proporcionam um som surpreendentemente nítido 
e poderoso a partir de um espaço reduzido.
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Especificações dos cabos
• Comprimento: 2 x 0,2 m

Som
• Frequência de resposta: 20 - 20 000 Hz
• Potência de saída: 3 W
• Diafragma(s) dos altifalantes: 2 x 50 mm

Acessórios
• Pilhas: não incluído

Alimentação
• Tipo de pilhas: AAA
• Número de pilhas: 3

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa

• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Peso bruto: 0,356 kg
• Peso líquido: 0,2765 kg
• Tara: 0,0795 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

36,2 x 24,9 x 16 cm
• Peso bruto: 2,4065 kg
• Peso líquido: 1,659 kg
• Tara: 0,7475 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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