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Bärbara högtalare

Universell

SBA1520
Förstärk musiken

med högtalare som kan kopplas ihop
Lyssna på musik var som helst med högtalare som innehåller en intern förstärkare för att 
förhöja ljudet. Separata högtalare för fylligt ljud. Högtalare med sladdhantering och en 
magnetbas fungerar tillsammans och är nätta och kompakta under resan.

Lyssna på musik i stereo
• Extra bred ljudbild för tredimensionellt och verklighetstroget ljud
• Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag
• Integrerad förstärkare höjer ljudkvaliteten
• Två högtalarelement för klart och kraftfullt ljud

Ta musiken med dig
• 20 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
• Batteridriven för bärbarhet
• Ordning och reda med integrerad kabelhantering
• Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
• Magnetisk basenhet håller ihop högtalarna så att de enkelt kan tas med



 Extra bred ljudbild
Bärbara högtalare som ger en extra bred ljudbild när 
de placeras med ett avstånd mellan sig. Det ger 
känslan av att varje musikinstrument tar ett eget 
fysiskt utrymme i anspråk. Ljudet blir mer 
tredimensionellt och verklighetstroget.

20 timmars kontinuerlig uppspelning
Den här högtalaren drivs på batterier och du kan 
lyssna på musik i farten i upp till 20 timmar med 
kontinuerlig uppspelning utan trassel.

Batteridriven
Drivs av batterier, så du kan enkelt ta med den och 
lyssna på din musik var som helst.

3,5 mm universalhörlursuttag
Kan användas med alla mobila enheter som har ett 
3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-
spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner 
med flera – genom Plug and Play.

Integrerad förstärkare
Förbättra musiken med en integrerad förstärkare! 
Förstärkaren gör ljudet mer intensivt och höjer 
stereoupplevelsen.

Integrerad kabelhantering
Använd det integrerade systemet för kabelhantering 
för praktisk kabelförvaring och för att hålla bagaget 
kompakt och organiserat när du reser.

Lätt, bärbar design

Det tåliga lätta materialet och designen innebär att 
du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Magnetisk hopkopplingsdesign
Koppla ihop med ett klick och ge dig iväg! Magnetisk 
basenhet håller ihop högtalarsystemet så att du 
enkelt kan ta dem med dig.

Två högtalarelement
De här högtalarna har två element, som ger 
överraskande klart och kraftfullt ljud från ett litet 
paket.
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Kabelspecifikationer
• Längd: 2 x 0,2 m

Ljud
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Uteffekt: 3 W
• Högtalarelement: 2 x 50 mm

Tillbehör
• Batterier: ingår ej

Effekt
• Batterityp: AAA
• Antal batterier: 3

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy

• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,2 x 14,5 x 11,2 cm
• Bruttovikt: 0,356 kg
• Nettovikt: 0,277 kg
• Taravikt: 0,079 kg
• EAN: 87 12581 54174 3

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 36,2 x 24,9 x 16 cm
• Bruttovikt: 2,4065 kg
• Nettovikt: 1,662 kg
• Taravikt: 0,7445 kg
• GTIN: 2 87 12581 54174 7
•
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