
 

 

Philips
Draagbaar 
luidsprekersysteem

SBA160
Krachtige stereoklanken

voor uw Nokia-telefoon
Geniet van een krachtig en breed stereogeluid op uw Nokia-telefoon met stekker van 2,5 
mm. De krachtige luidsprekers zijn voorzien van een zeer efficiënte, storingsvrije, digitale 
versterker en hebben een geïntegreerd oplaadstation.

Krachtig geluid
• Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
• Geïntegreerde FM-antenne

Voor fantastisch muziekplezier
• De baspijp benadrukt lage tonen voor een helder, levensecht geluid
• Krachtige luidsprekers voor ultrarealistisch geluid
• Groot stereoklankbereik als luidsprekers niet naast elkaar worden geplaatst.

Neem uw muziek met u mee
• Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent

Altijd klaar om te vertrekken
• Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten

Deel uw muziek overal
• Werkt met uw telefoon en MP3-spelers
• Ontworpen voor Nokia XpressMusic



 Voor muziekplezier, waar u ook bent
U kunt zowel batterijen als een netsnoer gebruiken 
en zo het meeste uit uw geluidssysteem halen. Nu 
kunt u overal van uw muziek genieten.

Klasse 'D'-versterker
De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog 
signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt 
dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een 
demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De 
versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van 
digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. 
Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele 
AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een 
efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote 
efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker 
die weinig ruimte nodig heeft.

Groot stereoklankbereik
De draagbare luidsprekers creëren een natuurlijk 
stereoklankbereik als deze niet naast elkaar worden 
geplaatst. Hierdoor lijkt het of elk muziekinstrument 
een eigen plek heeft. Het effect is realistischer en 
leuker.

Geïntegreerde FM-antenne
De FM-radio van uw telefoon heeft een externe 
antenne nodig om goed te kunnen werken. Dit 
Philips-product is voorzien van een FM-antenne 
zodat u van een hoge geluidskwaliteit kunt genieten 
op de ingebouwde radio van uw telefoon.

Werkt met telefoon en MP3
Geniet op uw mobiele telefoon of MP3-speler van 
muziek! Sluit uw luidspreker met de meegeleverde 
adapter aan op uw mobiele telefoon of MP3-speler.

Ontworpen voor Nokia XpressMusic
Dit product is ontworpen voor gebruik met Nokia 
XpressMusic-telefoons. Uitgebreide tests hebben 
aangetoond dat u in combinatie met dit Philips-
product alles uit uw telefoon haalt.
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Geluid
• Frequentiebereik: 150 - 20.000 Hz
• Impedantie: 8 ohm
• RMS-vermogen: 2 x 0,6 W

Connectiviteit
• Connector: Nokia-aansluiting van 2,5 mm. Adapter 

voor audiobronnen van 3,5 mm inbegrepen.

Gemak
• Gebruiksduur: tot 25 uur

Accessoires
• AC/DC-adapter
• Telefoonhouder: Oplaadstation voor Nokia 5200 / 

5300 XpressMusic, universeel oplaadstation voor 
andere Nokia-telefoons en MP3-spelers 
inbegrepen.

Vermogen
• Batterijtype: AAA, LR03
• Adaptertype: 6 V, 500 mA
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 4

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 12581 38369 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Brutogewicht: 0,889 kg
• Nettogewicht: 0,654 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,235 kg

Binnendoos
• EAN: 87 12581 38371 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Binnendoos (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Brutogewicht: 1,956 kg
• Nettogewicht: 1,308 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,648 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 38370 1
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Brutogewicht: 5,996 kg
• Nettogewicht: 3,924 kg
• Gewicht van de verpakking: 2,072 kg
•
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