
 

 

Philips
Przenośny głośnik dla 
odtwarzaczy MP3

Uniwersalna

SBA1700
Niesamowity dźwięk i modny wygląd

= przyjemność słuchania muzyki w dowolnym miejscu
Noś muzykę ze sobą! Teraz, dzięki modnemu, podróżnemu głośnikowi ze składaną podstawą dźwięk 

stereo może Ci wszędzie towarzyszyć. Przymocuj przewód liniowy, który może pełnić również funkcję 

zawieszki na szyję umożliwiającej wygodne noszenie głośnika. Wewnętrzny, cyfrowy wzmacniacz 

eliminuje zakłócenia powodowane przez telefon komórkowy.

Niesamowity dźwięk stereo
• Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki
• Technologia ekranowania telefony komórkowego oznacza dźwięk bez zakłóceń
• Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” zapewnia dźwięk wysokiej jakości
• Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

Zabierz muzykę ze sobą
• Zasilanie z baterii zapewnia przenośność
• Przyjemność bez obaw dzięki możliwości nieustannego odtwarzania przez 20 godzin
• Przewód liniowy służy także jako zawieszka, ułatwiając przenoszenie
• Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane

Elegancka stylistyka
• Wbudowana składana podstawa pozwala wybrać kierunek emisji dźwięku
• Obudowa z polerowanego aluminium i solidna, metalowa kratka



 Przewód liniowy także jako zawieszka
Te głośniki są gotowe do działania! Gdy chcesz 
ruszyć w podróż i zabrać ze sobą muzykę, wystarczy 
podłączyć przewód liniowy i zamocować go, 
uzyskując w ten sposób wygodną zawieszkę.

technologia ekranowania telefonu
zaawansowane wzorce obwodów elektrycznych 
odcinają interferencje telefonu komórkowego i 
zapewniają dźwięk bez zakłóceń

Obudowa i kratka z lśniącego metalu
Nareszcie pojawił się głośnik podróżny, którego 
wygląd jest równie dobry, co dźwięk. Dzięki 
obudowie z polerowanego aluminium i solidnej, 
metalowej kratce jest on jednocześnie praktyczny i 
efektowny.

Uniwersalne gniazdo słuchawek 3,5 mm
Aby korzystać z głośnika, wystarczy podłączyć go do 
iPoda, iPhone'a, odtwarzacza GoGear, MP3, laptopa, 
netbooka, telefonu muzycznego lub dowolnego 
innego urządzenia przenośnego wyposażonego w 
gniazdo słuchawek 3,5 mm.
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Zgodność ze wszystkimi urządzeniami
• Dowolne urządzenie z gniazdem 3,5 mm: iPod, 

iPhone, GoGear, Odtwarzacz MP3 z gniazdem 
3,5 mm, Komputery stacjonarne i laptopy

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Srebrna
• Materiały: Aluminium; miękka nakładka

Akcesoria
• Futerał

Zasilanie
• Rodzaj baterii/akumulatora: AAA
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 20 godz.
• Zestaw z bateriami: Nie
• Liczba baterii lub akumulatorów: 3

Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 200–16 000 Hz
• Impedancja: 4 omy
• Moc znamionowa RMS: 2 W

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,6 x 14,9 x 5,05 cm
• Waga brutto: 0,3 kg
• Waga netto: 0,27 kg
• Ciężar opakowania: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 50206 5

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 12
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

42,2 x 22,5 x 20 cm
• Waga brutto: 4,64 kg
• Waga netto: 3,24 kg
• Ciężar opakowania: 1,4 kg
• EAN: 87 12581 50207 2

Karton wewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.): 

21 x 18,2 x 13,5 cm
• Waga brutto: 1,38 kg
• Waga netto: 1,08 kg
• Ciężar opakowania: 0,3 kg
• EAN: 87 12581 50208 9
•

Dane techniczne
Przenośny głośnik dla odtwarzaczy MP3
Uniwersalna  

http://www.philips.com

