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Sininen

SBA1710BLU
Kannettava kaiutin

Philipsin SBA1710-kaiuttimista irtoaa elämää suurempi ääni! Niitä on uskomattoman 
helppo käyttää kätevän telineen ansiosta, joka kulkee mukana!

Vaikuttava ääni
• Digitaalisen D-luokan vahvistimen ääni on huippulaadukas
• Kokonaislähtöteho 4 W RMS

Aina valmiina
• Musiikki mukana
• Jopa 8 tuntia musiikin toistoa

Helppokäyttöisyys
• Paristokäyttöistä kannettavuutta
• Yhteensopiva kaiken median kanssa



 Class D -digitaalivahvistin

Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa analogisen 
signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja vahvistaa signaalia 
digitaalisesti. Signaali siirtyy tämän jälkeen 
demodulaatiosuodattimeen, joka tuottaa lopullisen 
lähtösignaalin. Vahvistettu digitaalinen lähtösignaali 
on kaikilta ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen 
veroinen, myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi 
digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 prosenttia 
tehokkaampi kuin perinteinen AB-vahvistin. 
Tuloksena on tehokas vahvistin, joka vie vain vähän 
tilaa.

Kokonaislähtöteho 4 W RMS

RMS (Root Mean Square) on neliöllinen keskiarvo, 
jolla tavallisesti mitataan äänitehoa tai oikeastaan 
äänivahvistimesta kaiuttimeen siirrettävää tehoa, jota 
mitataan watteina. Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran 
määrä ja sen herkkyys määrittää luodun äänitehon. 
Vahvistimia rajoittaa sähköenergia, jonka ne voivat 
vahvistaa, ja kaiuttimia sähköenergia, jonka ne voivat 
muuntaa äänienergiaksi väärentämättä äänisignaalia. 
Mitä korkeampi wattiarvo sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Jopa 8 tuntia musiikin toistoa

Kuuntele musiikkia jopa 8 tuntia yhdellä latauksella.

Musiikki mukana
Nauti musiikin kuuntelemisesta haluamallasi tavalla - 
voit toistaa sitä ilman kuulokkeita 
mobiilikaiuttimesta.
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Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
• Paino: 0,283 kg

Yhteensopiva
• Älypuhelimet: KYLLÄ
• iPod: KYLLÄ
• iPhone: KYLLÄ
• Mp3-soitin: KYLLÄ tuumaa

Muotoilu ja pinnoitus
• Väri: Sininen

Ääni
• Impedanssi: 4
• Teholuokitus: 4 W
• Taajuusvaste: 200−20 000 Hz (+/- 3 dB)

Virta
• Käyttöaika akkuvirralla: 8 t
• Akkutyyppi: 4 x AA (ei sisälly toimitukseen)
•

Tekniset tiedot
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