
 

 

Philips
Systém prenosných 
reproduktorov

SBA1600
Malé, ale mocné

Noste hudbu vo vrecku
Ohromte vašich priateľov a podeľte sa o vašu hudbu pomocou týchto šikovných, 
výkonných a kompaktných reproduktorov. Preneste ich kdekoľvek a bleskovo ich 
prepojte s MP3 prehrávačom alebo hudobným telefónom.

Výkonný zvuk
• Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon

Vždy pripravený
• Funkcia Plug & play so všetkými prenosnými hudobnými zariadeniami
• Káble sú úhľadne uskladnené, keď sa nepoužívajú
• Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek
• Technológia tienenia mobilného telefónu znamená zvuk bez rušivých efektov

Zdieľajte svoju hudbu kdekoľvek
• Univerzálne použitie so všetkými prenosnými zábavnými zariadeniami



 Reproduktory typu Plug & play
Funkcia „Plug & play“ ušetrí váš čas, pretože 
jednoducho pripojíte reproduktory k prenosnému 
audioprehrávaču tak, ako by ste normálne pripájali 
slúchadlá - pomocou konektora slúchadiel.

Pre prenosné zariadenia
Univerzálne použitie so všetkými prenosnými 
zábavnými zariadeniami. Jednoducho ich pripojte 
pomocou 3,5 mm konektora.
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 350 – 16 000 Hz
• Impedancia: 4 Ohmy
• Nominálny výkon RMS: 2 W

Pripojiteľnosť
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu
• Prevádzkový čas: 40 hodín

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Nie
• Puzdro na prenášanie: Nie

Príkon
• Typ batérie: AAA, R6
• Napätie batérie: 1,5 V
• Počet batérií: 3

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 47705 9

• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Rozmery balenia (Š x V x H): 9,5 x 15 x 3,04 cm
• Hmotnosť brutto: 0,11838 kg
• Čistá hmotnosť: 0,05912 kg
• Hmotnosť obalu: 0,05926 kg

Vonkajšia lepenka
• Počet spotrebiteľských balení: 24
• EAN: 87 12581 47706 6
• Hmotnosť brutto: 3,844 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 43,2 x 23,2 x 20 7 cm
• Čistá hmotnosť: 1,41888 kg
• Hmotnosť obalu: 2,42512 kg

Vnútorný kartón
• Počet spotrebiteľských balení: 6
• EAN: 87 12581 47707 3
• Hmotnosť brutto: 0,80588 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 20 x 10 x 18 5 cm
• Čistá hmotnosť: 0,35472 kg
• Hmotnosť obalu: 0,45116 kg
•
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