Philips
Caixa acústica portátil

Universal

SBA1520

Amplifique suas músicas
com caixas acústicas com sistema de fixação
Curta suas músicas com um som estéreo e vibrante em qualquer lugar por meio destas caixas acústicas
com amplificador interno, que aumenta o desempenho de áudio. Separe as duas caixas acústicas para
obter um som de palco amplo. As caixas acústicas com sistema de organização de cabos e a base
imantada se fixam para que sejam transportadas de modo organizado, sem ocupar muito espaço.
Ouça suas músicas em estéreo
• Som de palco abrangente para um som tridimensional e real
• O amplificador integrado aumenta o desempenho de áudio
• Dois drivers para um som nítido e potente
• Universal: funciona por meio da entrada para fone de ouvido de 3,5 mm do seu dispositivo
Leve suas músicas com você
• Funciona a pilha para uma maior portabilidade
• 20 horas de reprodução contínua para que você se divirta com toda tranqüilidade
• A base imantada mantém as caixas acústicas presas uma na outra para facilitar o transporte
• O sistema integrado de organização de cabos mantém tudo em ordem
• Design leve e portátil para você ouvir músicas onde quiser
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Caixa acústica portátil
Universal

Especificações
Compatibilidade

• Compatível com: iPod, MP3 players, PCs e laptops,
Dispositivos com entrada de 3,5 mm

Especificações do cabo
• Comprimento: 2 x 20 cm

Som

• Resposta em freqüência: 20 a 20.000 Hz
• -: 3 W
• Drivers das caixas acústicas: 2 x 50 mm

Alimentação

• Tipo de pilha: AAA
• Pilhas incluídas: Não
• Nº de pilhas: 3

Dimensões da embalagem

• Tipo da embalagem: Carton
• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P):
11,2 x 15 x 11,2 cm
• Dimensões da embalagem (L x A x P):

Destaques
•
•
•
•
•
•
•

4,4 x 5,9 x 4,4 polegadas
Peso bruto: 0,36 kg
Peso líquido: 0,284 kg
Peso da embalagem: 0,076 kg
Peso bruto: 0,794 lb
Peso líquido: 0,626 lb
Peso da embalagem: 0,168 lb
UPC: 6 09585 19015 3

Embalagem externa

• Número de embalagens para o cliente: 6
• Embalagem externa (L x L x A):
34,8 x 24 x 14,7 cm
• Embalagem externa (L x L x A):
13,7 x 9,4 x 5,8 polegadas
• Peso bruto: 2,54 kg
• Peso líquido: 1,704 kg
• Peso da embalagem: 0,836 kg
• Peso bruto: 5,600 lb
• Peso líquido: 3,757 lb
• Peso da embalagem: 1,843 lb
• GTIN: 2 06 09585 19015 7
•

Para um som extremamente real

Estas caixas acústicas portáteis criam um som de
palco estéreo e abrangente quando estão separadas,
dando a impressão que cada instrumento musical
está em um espaço físico diferente. O som é mais
tridimensional e real.

Entrada universal de 3,5 mm para fone
de ouvido

Conecte e reproduza o conteúdo de qualquer
dispositivo móvel com entrada de 3,5 mm para fone
de ouvido: iPod, iPhone, GoGear, MP3 players,
laptops, netbooks, telefones com músicas e muito
mais.

O amplificador aumenta o desempenho
de áudio
Aumente a potência de suas músicas com o
amplificador integrado! Os amplificadores
intensificam o áudio para uma melhor experiência
estéreo.

Sistema integrado de organização de
cabos

O sistema integrado de organização de cabos foi
projetado para armazenar os fios e assim facilitar o
armazenamento e o transporte.

Design imantado para fixação

Fixe e pronto! A base imantada mantém as caixas
acústicas presas uma na outra para você transportálas com toda facilidade.

Dois drivers para um som potente

Estas caixas acústicas têm dois drivers que fornecem
um som surpreendentemente nítido e potente e
ocupam pouco espaço.
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