Philips
Sistem de boxe portabil

SBA1620

Boxe portabile pentru iPhone
Sistem de boxe + Stativ pentru iPhone
Boxe portabile pentru iPhone
Luaţi-vă muzica cu dvs.
• Design ușor și portabil, pentru a putea savura muzica preferată oricând
Mereu pregătit
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
• Alimentare de la baterie sau de la adaptorul CA, pentru a savura muzica oriunde.
Pentru o satisfacţie muzicală deosebită
• Ambianţă sonoră stereo amplă când boxele sunt poziţionate la distanţă.
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Sistem de boxe portabil
Specificaţii

Caracteristici principale produs

Sunet

• Conector: Conector de 3,5 mm pentru iPhone

• Tip ambalaj: Cutie
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
23,2 x 24,2 x 8,5 cm
• Greutate netă: 0,5735 kg
• Greutate brută: 0,801 kg
• Greutate proprie: 0,2275 kg

Ambianţă sonoră stereo amplă
Aceste boxe portabile creează o ambianţă sonoră stereo
naturală când sunt poziţionate la distanţă unele faţă de
altele, ceea ce creează impresia că fiecare instrument
muzical ocupă un spaţiu fizic diferit. Efectul este mai
realist și mai plăcut.

Comoditate

Cutie exterioară

Pentru a savura muzica oriunde
Opţiunile de alimentare de la baterie sau de la adaptorul
CA permit flexibilitate maximă la utilizarea sistemului.
Acum vă puteţi bucura de muzica preferată oriunde aţi fi.

• Răspuns în frecvenţă: 150 - 20000 Hz
• Impedanţă: 8 Ohm

Conectivitate

• Durată de funcţionare: până la 25 de ore

Accesorii

• Adaptor CA/CC
• Suport de telefon: Suport pentru iPhone

Alimentare
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 43735 0
Număr de ambalaje: 6
Cutie exterioară (L x L x Î): 57 x 26 x 25 cm
Greutate netă: 3,441 kg
Greutate brută: 5,8 kg
Greutate proprie: 2,359 kg

Cutie interioară

Tip baterie: AAA
Tip adaptor: 6V 500 mA
Tensiune baterie: 1,5 V
Număr de baterii: 4

Dimensiunile ambalajului
• EAN: 87 12581 43734 3
• Număr de produse incluse: 1

•
•
•
•
•
•

EAN: 87 12581 43736 7
Număr de ambalaje: 2
Cutie interioară (L x L x Î): 24 x 18.1 x 22.2 cm
Greutate netă: 1,147 kg
Greutate brută: 1,756 kg
Greutate proprie: 0,609 kg

•
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