
 

 

Philips
Prenosný reproduktor

Zelená

SBA1710GRN
Mobilný reproduktor

Reproduktory Philips SBA1710 vytvárajú úchvatný zvuk, ktorý prekoná všetky očakávania. 
Dodávajú sa s praktickým mobilným stojanom, takže ich použitie je neuveriteľne ľahké!

Impozantný zvuk
• Digitálny zosilňovač triedy „D“ so špičkovou kvalitou zvuku
• Celkový výstupný výkon 4 W RMS

Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete
• Hudba v pohybe
• Až 8 hodín prehrávania hudby

Jednoduchosť
• Napájanie na batérie umožňuje prenosnosť
• Kompatibilita s akýmkoľvek médiom



 Digitálny zosilňovač triedy D

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový 
signál, premení ho na digitálny signál a potom ho 
digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do 
demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. 
Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody 
digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. 
Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 
90% efektivitu v porovnaní s bežnými AB 
zosilňovačmi. Vysoká efektivitu zabezpečuje silný 
zosilňovač s malou stopou.

Celkový výstupný výkon 4 W RMS

RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je 
typické meranie zvukového výkonu, presnejšie 
elektrického výkonu prenášaného zo zvukového 
zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo 
wattoch. Množstvo elektrického výkonu 
privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú 
dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú 
zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú 
dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou 
energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú 
energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím 
je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon 
dosahuje reproduktor.

Až 8 hodín prehrávania hudby

Vychutnajte si až 8 hodín prehrávania na jedno 
nabitie.

Hudba v pohybe
Vychutnajte si možnosť prehrávať hudbu tak, ako 
vám to vyhovuje - pustite ju nahlas cez tento 
prenosný reproduktor.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

13,2 x 7,7 x 9,9 cm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

5,2 x 3.0 x 3,9 palec
• Hmotnosť: 0 283 kg
• Hmotnosť: 0,624 lb

Kompatibilné s
• Telefóny typu Smartphone: áno
• iPod: áno
• iPhone: áno
• Prehrávač MP3: áno pal.

Dizajn a povrchová úprava
• Farba: Zelená

Zvuk
• Impedancia: 4
• Nominálny výkon RMS: 4 W
• Frekvenčná odozva: 200 Hz – 20 kHz (+/-3 dB)

Príkon
• Prevádzkový čas batérie: 8 hod
• Typ batérie: 4 x AA (nie sú pribalené)
•

Technické údaje
Prenosný reproduktor
Zelená
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