
 

 

Philips
Minicaixa acústica MP3

Universal

SBA1700
Som impressionante, design moderno

para curtir músicas em qualquer lugar
Leve suas músicas com você! Ouça um som estéreo onde estiver por meio de uma moderna caixa 

acústica para viagem com suporte dobrável. Conecte o cabo Line-in e use-o como alça para uma maior 

portabilidade. Na parte interna, o amplificador digital elimina a interferência de telefone celular.

Ouça suas músicas em estéreo
• Design leve e portátil para você ouvir músicas a qualquer hora
• A tecnologia de blindagem contra interferência de telefone celular garante um som sem estática
• Amplificador digital classe "D" para desempenho sonoro de alta qualidade
• Universal: funciona por meio da entrada para fone de ouvido de 3,5 mm do seu dispositivo

Leve suas músicas com você
• Funciona a pilha para uma maior portabilidade
• 20 horas de reprodução contínua para que você se divirta com toda tranqüilidade
• O cabo Line-in se transforma em uma alça para aumentar a portabilidade
• O estojo de transporte protege suas caixas acústicas quando não estão em uso

Design inteligente
• Suporte dobrável integrado para direcionar o som
• Carcaça em alumínio escovado e grade de metal resistente



 O cabo Line-in se dobra como uma alça
Essas caixas acústicas vêm prontas para o uso! 
Quando quiser ouvir músicas, reconete o cabo Line-
in e fixe-o no local adequado para usá-lo como uma 
alça prática.

Tecnologia de blindagem contra 
interferência telefônica
O sistema de circuitos avançados impede a 
interferência de telefone celular, garantindo um som 
sem estática

Grade e carcaça em metal escovado
Finalmente uma caixa acústica de viagem com visual 
tão excelente quanto o som. Com carcaça em 
alumínio escovado e grade de metal resistente, esta 
caixa acústica foi feita para viagens e para exibir um 
estilo moderno.

Entrada universal de 3,5 mm para fone 
de ouvido
Conecte e reproduza o conteúdo de qualquer 
dispositivo móvel com entrada de 3,5 mm para fone 
de ouvido: iPod, iPhone, GoGear, MP3 players, 
laptops, netbooks, telefones com músicas e muito 
mais.
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Compatibilidade universal
• Funciona em qualquer dispositivo com entrada de 

3,5 mm: iPod, iPhone, GoGear, MP3 player com 
entrada de 3,5 mm, PCs e laptops

Design e acabamento
• Cor(es): Prata
• Materiais: Alumínio; base macia

Acessórios
• Estojo de transporte

Alimentação
• Tipo de pilha: AAA
• Tempo de operação com bateria: 20 h
• Pilhas incluídas: Não
• Nº de pilhas: 3

Som
• Resposta em freqüência: 200 - 16.000 Hz
• Impedância: 4 Ohms
• Especificação de potência RMS: 2W

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Carton

• Número de produtos inclusos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,6 x 14,9 x 5,05 cm
• Peso bruto: 0,3 kg
• Peso líquido: 0,27 kg
• Peso da embalagem: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 50206 5

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 12
• Embalagem externa (L x L x A): 

42,2 x 22,5 x 20 cm
• Peso bruto: 4,64 kg
• Peso líquido: 3,24 kg
• Peso da embalagem: 1.4 kg
• EAN: 87 12581 50207 2

Embalagem interna
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Embalagem interna (L x L x A): 

21 x 18,2 x 13,5 cm
• Peso bruto: 1,38 kg
• Peso líquido: 1,08 kg
• Peso da embalagem: 0,3 kg
• EAN: 87 12581 50208 9
•

Especificações
Minicaixa acústica MP3
Universal  

http://www.philips.com

