
 

 

Philips
Boxă portabilă

• Roz

SBA1710PNK
Boxă mobilă

Emiţând sunete profunde, boxele Philips SBA1710 sunt livrate împreună cu un suport 
mobil, comod, care asigură utilizarea incredibil de uşoară a acestora!

Sunet impresionant
• Amplificator digital clasa "D", pentru un sunet de calitate
• Putere totală de ieșire 4 W RMS

Creată pentru transport
• Bucuraţi-vă de muzică la drum
• Redă până la 8 ore de muzică

Simplitate
• Alimentată cu baterii pentru portabilitate
• Compatibil cu orice suport media



 Amplificator digital clasa D

Amplificatorul digital de clasă D preia semnalul 
analogic, îl convertește în semnal digital, amplificat 
ulterior digital. Semnalul intră apoi într-un filtru de 
demodulare pentru obţinerea rezultatului final. 
Rezultatul amplificat digital oferă toate avantajele 
sunetului digital, inclusiv calitate crescută. În plus, 
amplificatorul digital de clasă D are o eficienţă cu 
90% mai mare faţă de amplificatoarele tradiţionale 
AB.

Putere totală de ieșire 4 W RMS

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice 
care este o unitate de măsură tipică pentru puterea 
sonoră, sau mai bine spus, puterea electrică 
transferată de la un amplificator audio la o boxă, care 
este măsurată în waţi. Valoarea puterii electrice 
furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină 
puterea sonoră care este generată. În principiu, 
amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe 
care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe 
care o pot converti în energie sonoră, fără a 
distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este 
puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă 
de boxă.

Redă până la 8 ore de muzică

Bucuraţi-vă de până la 8 de ore de muzică la o singură 
încărcare.

Bucuraţi-vă de muzică la drum
Bucuraţi-vă de confortul redării muzicii așa cum vă 
doriţi - redaţi la volum mare prin boxa mobilă.
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 5,2 x 3,0 x 3,9 inch
• Greutate: 0,283 kg
• Greutate: 0,624 lb

Compatibil cu
• Smartphone-uri
• iPod
• iPhone
• player Mp3

Design și finisare
• Culoare: Roz

Sunet
• Impedanţă: 4
• Putere RMS: 4 W
• Răspuns în frecvenţă: 200Hz – 20KHz (+/- 3 dB)

Alimentare
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră
• Tip baterie: 4 x AA (neincluse)
•

Specificaţii
Boxă portabilă
Roz
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