
 

 

Philips
Bärbart högtalarsystem

SBA160
Kraftfullt stereoljud

för Nokia-telefonen
Upplev det kraftfulla och breda stereoljudet från Nokia-telefonen med en 2,5 mm 
kontakt. Med en mycket effektiv, störningsfri digitalförstärkare och en inbyggd 
dockningsstation (medföljer) sparar de här högtalarna inte på krutet.

Kraftfullt ljud
• Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
• Inbyggd FM-antenn

För överlägsen musikglädje
• Baskanalen förstärker låga toner och ger ett klart och äkta ljud
• Kraftfulla högtalarelement för ett verkligt realistiskt ljud
• Fylligt stereoljud när högtalarna placeras på avstånd från varandra.

Ta musiken med dig
• Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill

Alltid redo
• Välj mellan batteri eller nätström för musikupplevelser var du än befinner dig

Dela din musik var som helst
• Fungerar med telefon och MP3-spelare
• Utvecklad för Nokia XpressMusic



 För musikupplevelser var du än är
Möjligheten att välja mellan batteri och nätström ger 
den största flexibiliteten med ljudsystemet. Du kan 
ta dem med dig och lyssna på musik var du än beger 
dig.

Klass D-förstärkare
I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga 
signaler till digitala och därefter förstärks signalens 
digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett 
demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. 
Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar 
som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad 
ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D 
Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med 
traditionella AB-förstärkare. Den här högre 
effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull 
förstärkare med litet footprint.

Fylligt stereoljud
Bärbara högtalare som ger ett naturligt stereoljud 
när de placeras med ett avstånd mellan sig. Det ger 
känslan av att varje musikinstrument tar ett eget 
fysiskt utrymme i anspråk. Effekten är mer realistisk 
och mer njutbar.

Inbyggd FM-antenn
Det krävs en extern antenn för att FM-radion i 
telefonen ska fungera som den ska. I den här Philips-
produkten ingår en FM-antenn så att du får ljud av 
hög kvalitet från den inbyggda radion i telefonen.

Fungerar med telefon och MP3
Njut av musik från mobiltelefonen eller din MP3-
spelare! Anslut högtalaren till mobiltelefonen eller 
MP3-spelaren med den medföljande adaptern.

Utvecklad för Nokia XpressMusic
Den här produkten har utvecklats för användning 
med Nokia XpressMusic-telefoner. Omfattande 
tester med telefonerna garanterar att du får ut det 
bästa av telefonen i kombination med den här Philips-
produkten.
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Ljud
• Frekvensåtergivning: 150 - 20 000 Hz
• Impedans: 8 ohm
• Märkeffekt för RMS: 2 x 0,6 W

Anslutningar
• Anslutning: 2,5 mm Nokia-kontakt. Adapter för 3,5 

mm ljudkällor medföljer.

Bekvämlighet
• Drifttid: upp till 25 timmar

Tillbehör
• AC/DC-adapter
• Telefonhållare: Dockningsstation för Nokia 5200/

5300 XpressMusic, universaldockningsstation för 
andra Nokia-telefoner och MP3-spelare medföljer.

Effekt
• Batterityp: AAA, LR03
• Adaptertyp: 6 V, 500 mA
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 4

Förpackningens mått
• EAN: 87 12581 38369 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Förpackningens mått (B x H x D): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Bruttovikt: 0,889 kg
• Nettovikt: 0,654 kg
• Taravikt: 0,235 kg

Inre kartong
• EAN: 87 12581 38371 8
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Inre kartong (L x B x H): 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Bruttovikt: 1,956 kg
• Nettovikt: 1,308 kg
• Taravikt: 0,648 kg

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 38370 1
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Bruttovikt: 5,996 kg
• Nettovikt: 3,924 kg
• Taravikt: 2,072 kg
•
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