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Lyd
• Frekvensområde: 150–20 000 Hz
• Impedans: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter
• Kontakt: 3,5 mm iPhone-kontakt

Anvendelighet
• Driftstid: opptil 25 timer

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• Telefonholder: Holder for iPhone

Strøm
• Batteritype: AAA
• Adaptertype: 6 V 500 mA
• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 4

Mål, emballasje
• EAN: 87 12581 43734 3

• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Emballasjemål (B x H x D): 23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Nettovekt: 0,5735 kg
• Bruttovekt: 0,801 kg
• Taravekt: 0,2275 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 43735 0
• Antall emballasjer: 6
• Yttereske (L x B x H): 57 x 26 x 25 cm
• Nettovekt: 3,441 kg
• Bruttovekt: 5,8 kg
• Taravekt: 2,359 kg

Innereske
• EAN: 87 12581 43736 7
• Antall emballasjer: 2
• Innereske (L x B x H): 24 x 18,1 x 22,2 cm
• Nettovekt: 1,147 kg
• Bruttovekt: 1,756 kg
• Taravekt: 0,609 kg
•

Bærbart høyttalersystem
  

Spesifikasjoner

Utgivelsesdato  
2009-01-21

Versjon: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41612
EAN: 87 12581 43734 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker 
tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres 
respektive eiere.

www.philips.com
SBA1

Produkt

Bredt ste
Disse bærb
stereolydom
inntrykk av
forskjellige 
mye morso

For musi
Når du kan
får du mak
høyttalerne
620/10

høydepu

reolydom
are høyttale
råde når d

 at hvert mu
fysiske sted
mmere.

kkoppleve
 velge mello
simal fleksib
 og lytte til 
råde
rne lager et naturlig 
e plasseres hver for seg. Dette gir 
sikkinstrument befinner seg på 

er. Effekten er mer realistisk og 

lser overalt
m batteridrift eller nettilkobling, 
ilitet. Du kan bære med deg 

musikk overalt.
nkter

http://www.philips.com

