
 

 

Philips
Tașınabilir MP3 hoparlörü

Evrensel

SBA1700
Etkileyici ses, şık tasarım

yolda müzik eğlencesi için
Müzikle hareket edin! Katlanır standlı şık seyahat hoparlörü ile yolda stereo ses keyfi. 
Kolayca taşıyabilmek için, kabloyu boyun kordonu olarak kullanın. Yerleşik amplifikatör cep 
telefonu parazitlerini ortadan kaldırır.

Stereo müzik keyfi
• Müziğin keyfini her zaman çıkarabilmeniz için son derece hafif, tașınabilir tasarım
• Cep telefonu koruma teknolojisi, statiksiz ses anlamına gelir
• Sınıf 'D' dijital amplifikatör ile kaliteli ses performansı
• Evrensel: cihazınızın 3,5 mm kulaklık jakı ile çalıșır

Müziğinizi yanınızda tașıyın
• Pille çalıștığından istediğiniz yere götürün
• 20 saat sürekli müzik çalabildiğinden, keyfiniz yarıda kalmaz
• Kabloyu boyun askısı olarak kullanın, kolayca tașıyın
• Tașıma çantası, hoparlörlerinizi kullanılmadığı zaman korur

Akıllı tasarım
• Sesi yönlendiren, katlanır dahili stand
• Parlak alüminyum gövde ve sağlam metal ızgara



 Kabloyu boyun askısı olarak kullanın
Bu hoparlörler harekete hazır! Müziği yanınıza almak 
istediğinizde, kabloyu tekrar bağlayın ve boyun askısı 
olarak kullanın.

telefon koruma teknolojisi
gelișmiș devre tasarımı, statiksiz ses sağlamak için cep 
telefonu parazitini engeller

Parlak metal gövde ve ızgara
Sonunda, verdiği ses kadar kaliteli görünüme sahip 
olan bir hoparlör. Parlak alüminyum gövdesi ve 
sağlam metal ızgarasıyla hem șık, hem de yolculuğa 
uygun.

Evrensel 3,5 mm kulaklık jakı
iPod, iPhone, GoGear, MP3 çalarlar, dizüstü 
bilgisayarlar, netbook'lar, müzik çalarlı telefonlar ve 
3,5 mm kulaklık jakı olan diğer mobil cihazlarınıza 
takın ve keyfini çıkarın.
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Evrensel Uyumluluk
• 3,5 mm jaklı tüm cihazlar: iPod, iPhone, GoGear, 

3,5 mm jaklı MP3 çalar, PC ve dizüstü

Tasarım ve kaplama
• Renkler: Gümüș
• Malzemeler: Alüminyum; yumușak arkalık

Aksesuarlar
• Tașıma çantası

Güç
• Pil tipi: AAA
• Pilin çalıștırma süresi: 20 sa
• Piller dahildir: Hayır
• Pil sayısı: 3

Ses
• Frekans tepkisi: 200 - 16,000 Hz
• Empedans: 4 Ohm
• RMS Güç oranı: 2W

Ambalaj boyutları
• Ambalaj türü: Karton

• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

12.6 x 14,9 x 5,05 cm
• Brüt ağırlık: 0,3 kg
• Net ağırlık: 0,27 kg
• Dara ağırlığı: 0,03 kg
• EAN: 87 12581 50206 5

Dıș Karton
• Ambalaj sayısı: 12
• Dıș karton (L x G x Y): 42,2 x 22.5 x 20 cm
• Brüt ağırlık: 4,64 kg
• Net ağırlık: 3,24 kg
• Dara ağırlığı: 1,4 kg
• EAN: 87 12581 50207 2

İç Karton
• Ambalaj sayısı: 4
• İç karton (L x G x Y): 21 x 18,2 x 13,5 cm
• Brüt ağırlık: 1,38 kg
• Net ağırlık: 1,08 kg
• Dara ağırlığı: 0,3 kg
• EAN: 87 12581 50208 9
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