
 

 

Philips
Draagbare MP3-
luidspreker

Universeel

SBA1600GRN
Stereogeluid onderweg

met een leuke luidspreker van zakformaat
Neem uw muziek met u mee! Geniet waar u ook bent van stereogeluid met deze reisluidspreker 
met uitzonderlijke gebruiksduur. Gebruik de lijningangkabel als halskoord, zodat u de luidspreker 
eenvoudig kunt meenemen. De digitale versterker voorkomt storing door mobiele telefoons.

In stereo van muziek genieten
• Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
• Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord 

van prachtig geluid
• Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
• Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

Neem uw muziek met u mee
• Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
• 40 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
• De lijningang werkt tevens als sleutelkoord voor extra draagbaarheid



 Lijningang fungeert tevens als 
sleutelkoord
Deze luidsprekers zijn klaar voor gebruik! Wanneer 
u onderweg van uw muziek wilt genieten, sluit u de 
lijningangkabel stevig aan, zodat deze als handig 
sleutelkoord fungeert.

Technologie ter voorkoming van storing 
door mobiele telefoons
Het geavanceerde circuitontwerp blokkeert storing 
door mobiele telefoons en verzekert u van 
storingsvrij geluid

Universele hoofdtelefoonaansluiting van 
3,5 mm
Sluit al uw mobiele apparaten met een 
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, 
iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, 
muziektelefoons en meer.
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Universeel compatibel
• Elk apparaat met een aansluiting van 3,5 mm: iPod, 

iPhone, GoGear, MP3-speler met een aansluiting 
van 3,5 mm, PC's en laptops

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Groen

Geluid
• Frequentiebereik: 350 - 16.000 Hz
• Impedantie: 4 ohm
• RMS-vermogen: 2 W

Vermogen
• Batterijtype: AAA
• Gebruikstijd van accu: 40 u
• Batterijen meegeleverd: Nee
• Aantal batterijen: 3

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1

• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 
9,5 x 15 x 3,04 cm

• Brutogewicht: 0,11838 kg
• Nettogewicht: 0,05912 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,05926 kg
• EAN: 69 23410 70883 7

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
• Omdoos (L x B x H): 43,2 x 23,2 x 20,7 cm
• Brutogewicht: 3,844 kg
• Nettogewicht: 1,41888 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,42512 kg
• GTIN: 2 69 23410 70883 1

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Binnendoos (L x B x H): 20 x 10 x 18,5 cm
• Brutogewicht: 0,80588 kg
• Nettogewicht: 0,35472 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,45116 kg
• GTIN: 1 69 23410 70883 4
•

Specificaties
Draagbare MP3-luidspreker
Universeel  
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