
 

 

Philips
Přenosný reproduktor

Zelená

SBA1710GRN
Mobilní reproduktor

K reproduktorům Philips SBA1710 s dokonalým zvukem dostanete i praktický mobilní 
stojan, který neuvěřitelně ulehčuje použití reproduktorů.

Působivý zvuk
• Digitální zesilovač třídy D pro vynikající kvalitu zvuku
• Celkový výstupní výkon 4 W RMS

Stačí jen vzít a jít
• Hudba na cestách
• Až 8 hodin přehrávání hudby

Jednoduchost
• Napájení z baterií pro přenosnost
• Kompatibilní se všemi médii



 Digitální zesilovač třídy D

Digitální zesilovač ve třídě D převádí analogový signál 
na digitální, který pak digitálně zesiluje. Tento signál 
je pak veden do demodulačního filtru na koncový 
výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré 
výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové 
kvality. Kromě toho má digitální zesilovač ve třídě D 
více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními 
zesilovači typu AB. Díky tomu má digitální zesilovač 
velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

Celkový výstupní výkon 4 W RMS

RMS neboli Root Mean Square je typickým 
způsobem měření zvukového výkonu neboli 
elektrického výkonu přeneseného z audiozesilovače 
do reproduktoru, který je měřen ve wattech. 
Celkový zvukový výkon závisí na množství elektrické 
energie dodané reproduktoru a na jeho citlivosti. 
Zesilovače jsou v zásadě omezeny množstvím 
elektrické energie, které mohou zesílit, a 
reproduktory množstvím elektrické energie, které 
mohou převést na zvuk, aniž by došlo ke zkreslení 
audiosignálu. Čím vyšší je příkon, tím lepší je zvuk 
z reproduktoru.

Až 8 hodin přehrávání hudby

Vychutnejte si přehrávání až 8 hodin hudby na jedno 
nabití.

Hudba na cestách
Vychutnejte si pohodlí přehrávání hudby tak, jak 
chcete – přehrávejte nahlas prostřednictvím 
mobilního reproduktoru.
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

5,2 x 3,0 x 3,9 palců
• Hmotnost: 0,283 kg
• Hmotnost: 0,624 lb

Kompatibilní se
• Chytré telefony: Ano
• iPod: Ano
• iPhone: Ano
• Přehrávač MP3: Ano vstup

Design a provedení
• Barva: Zelená

Zvuk
• Impedance: 4
• Výkon RMS: 4 W
• Kmitočtová charakteristika: 200 Hz až 20 kHz 

(±3 dB)

Spotřeba
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h
• Typ baterie: 4 x AA (není součástí balení)
•

Specifikace
Přenosný reproduktor
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