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Lyd
• Frekvenskurve: 150-20.000 Hz
• Impedans: 8 ohm

Tilslutningsmuligheder
• Stik: 2,5 mm Nokia-stik. Adapter til 3,5 mm 

lydkilder medfølger.

Komfort
• Driftstid: op til 25 timer

Tilbehør
• Lysnetadapter
• Telefonholder: Holder til Nokia 5200/5300 

XpressMusic, universel holder til andre Nokia-
telefoner og MP3-afspillere medfølger.

Strøm
• Batteritype: AAA, LR03
• Adapter: 6 V 500 mA
• Batterispænding: 1,5 V
• Batterier: 4

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 

21,8 x 22,3 x 11,5 cm
• Bruttovægt: 0,889 kg
• Nettovægt: 0,654 kg
• Taravægt: 0,235 kg

Indvendig emballage
• Indvendig emballage (L x B x H): 

24,2 x 22,6 x 20,3 cm
• Bruttovægt: 1,956 kg
• Nettovægt: 1,308 kg
• Taravægt: 0,648 kg

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 

69,6 x 25,7 x 22,3 cm
• Bruttovægt: 5,996 kg
• Nettovægt: 3,924 kg
• Taravægt: 2,072 kg
•

Transportabelt højttalersystem
  

Specifikationer

Udgivelsesdato  
2008-10-27

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 000 33609
EAN: 87 12581 36153 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive ejere.

www.philips.com
SBA1

Interess

Musik ove
Muligheden
giver dig stø
tage højttal
skal hen.

Klasse-D 
En digital K
det digitalt 
passerer til 
hørbart udg
har alle for
lydkvalitet. D
mere end 9
traditionelle
kraftig forst

l forbedre
Disse bærb
stereopersp
indtrykket a
fysisk områ
behagelig.

Integrere
For at din te
normalt bru
produkt ind
kvalitetslyd 

Fungerer
Nyd musik 
din højttale
den medføl

Fremstill
Dette produ
XpressMus
telefoner sik
kombinatio
61/10

ante pro

ralt
 for at brug
rst mulig fl

erne med di

forstærke
lasse-D fors
og forstærk
sidst et dem
angssignal.

delene ved 
esuden ha

0 % højere 
 Klasse-AB 
ærker kan 

t stereoe
are højttale
ektiv, når p
f, at hvert m
de. Denne 

t FM-ant
lefons FM-r
g for en ek
eholder en 
fra din tele

 med tele
fra din mob
r til din mob
gende adap

et til Nok
kt er frem

ic-telefoner.
rer, at du f

n med dette
e både batteri og vekselstrøm 
eksibilitet i dit lydsystem. Du kan 
g og lytte til musik, uanset hvor du 

r
tærker tager et analogt signal, gør 
er det derefter digitalt. Signalet 
odulationsfilter, før det bliver til et 
 Det forstærkede digitale signal 
digital lyd, bl.a. meget høj 
r en digital Klasse-D forstærker en 
virkningsgrad sammenlignet med 
forstærkere. Det betyder, at en 
gøres meget kompakt.

ffekt
re skaber et naturligt 
laceres adskilt, hvilket giver 
usikinstrument fylder et bestemt 

effekt er mere realistisk og mere 

enne
adio skal fungere korrekt, har den 
stern antenne. Dette Philips-
FM-antenne, så du kan få 
fons indbyggede radio.

foner og MP3
iltelefon eller MP3-afspiller! Slut 
iltelefon eller MP3-afspiller med 
ter.

ia XpressMusic
stillet til brug med Nokia 
 Omfattende test med disse 
år det optimale ud af din telefon i 
 Philips-produkt.
dukter

http://www.philips.com

