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SBA1610
Loa di đ?ng

Thêm âm s?c cho cu?c s?ng v?i âm thanh s?ng đ?ng, phong phú, loa Philips SBA1610 kèm 

theo giá đ?ng di đ?ng ti?n l?i đ? có th? s? d?ng th?t d? dàng.

Âm thanh ?n tư?ng

• B? khu?ch đ?i k? thu?t s? l?p "D" cho ch?t lư?ng âm thanh cao c?p

• B? ph?n kích âm thanh c?a loa b?ng neođim mang đ?n âm thanh cân b?ng trong sáng

• T?ng công su?t đ?u ra 2W RMS

Tính đơn gi?n

• Ho?t đ?ng b?ng pin mang đ?n kh? năng di chuy?n

• Tương thích v?i b?t k? d?ng d? li?u đa phương ti?n nào



 

B? khu?ch đ?i k? thu?t s? l?p "D"

B? khu?ch đ?i k? thu?t s? l?p ‘D’ nh?n tín hi?u tương t?, 
chuy?n thành tín hi?u k? thu?t s? và sau đó khu?ch đ?i 
tín hi?u theo k? thu?t s?. Tín hi?u sau đó đư?c đưa vào 
b? l?c tách sóng đ? cho tín hi?u đ?u ra cu?i cùng. Tín 
hi?u đ?u ra k? thu?t s? đư?c khu?ch đ?i cung c?p toàn 
b? nh?ng ưu đi?m c?a âm thanh k? thu?t s?, bao g?m 
ch?t lư?ng âm thanh đư?c c?i thi?n. Bên c?nh đó, B? 
khu?ch đ?i âm thanh k? thu?t s? l?p ‘D’ có hi?u su?t cao 
hơn 90% so v?i khu?ch đ?i AB truy?n th?ng. Hi?u su?t 
cao này đư?c đưa vào b? khu?ch đ?i công su?t cao v?i 
không gian chi?m d?ng th?p.
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Kích thư?c s?n ph?m
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 16.3 x 4.9 x 5 cm
• Kh?i lư?ng: 0.169 kg

Tương thích v?i
• Đi?n tho?i thông minh
• iPod
• iPhone
• Máy phát Mp3

Thi?t k? và hoàn thi?n
• Màu: Xám

Âm thanh
• Ph?n h?i t?n s?: 350 - 16.000 Hz
• Tr? kháng: 4
• Công su?t đ?nh m?c RMS: 2 W

Công su?t
• Ki?u pin: AAA

• Th?i gian ho?t đ?ng b?ng pin: 12 gi?
• S? lư?ng pin: 3

H?p các tông ngoài
• T?ng tr?ng lư?ng: 1.132 kg
• GTIN: 1 69 23410 71553 5
• Outer carton (L x W (rộng) x H (cao)): 

20 x 12.4 x 17.5 cm
• Tr?ng lư?ng: 0.804 kg
• S? lư?ng h?p đóng gói tiêu dùng: 4
• Tr?ng lư?ng b?: 0.328 kg

Kích thư?c h?p đóng gói
• Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 8 x 19 x 5.6 cm
• EAN: 69 23410 71553 8
• T?ng tr?ng lư?ng: 0.258 kg
• Tr?ng lư?ng: 0.201 kg
• S? lư?ng s?n ph?m bao gô ̀m: 1
• D?ng đóng gói: Bù nh?n
• Tr?ng lư?ng b?: 0.057 kg
• D?ng đ?t giá đ?: Bù nh?n
•
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