
 

Philips
Přenosný reproduktorový 
systém

SBA220
Čistá zvuková kvalita 2 x 2 W

Výkonná technologie XSL Acoustics
Přenosný reproduktorový systém SBA220 můžete brát všude s sebou. Umožní vám podělit se s přáteli 

o vysoce kvalitní výkonný zvuk z libovolného přenosného přehrávače CD, DVD, MP3 nebo přehrávače 

s pevným diskem. Reproduktory se snadno vejdou do kapsy nebo do tašky a jsou chráněny šikovným 

pouzdrem.

Silný zvuk
• Vestavěné reproduktory s technologií XSL Acoustics pro dynamický zvuk
• Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny

Vezměte si hudbu s sebou
• Malý a lehký pro nošení v kapse nebo v tašce
• Praktické pouzdro ochrání reproduktory, když je nepoužíváte
• Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními přístroji

Vždy připraveno k provozu
• Kabeláž je úhledně uložena, když se nepoužívá
 



 Technologie XSL Acoustics
Vychutnejte si výkon dynamického zvuku a 
výkonných basů ze zařízení ShoqBox s technologií 
XSL Acoustics. Působivého zvuku dosahuje 
kombinací jasných, živých výšek a zvuku ve středním 
pásmu s pružnými, výkonnými basy. Použití nových 
materiálů jako titanové membrány a neodymového 
magnetu umožňuje výstup zvuku, který je téměř 
dvakrát silnější než u tradičního vinutí reproduktorů 
stejné velikosti. Přesné vyladění vinutí reproduktoru, 
malá akustická konstrukce a řídicí obvody zajišťují 
mimořádný dynamický zvuk a optimální basy i z 
nejmenšího systému.

zvýraznění Dynamic Bass Boost

Aktivováním funkce Dynamic Bass Boost (DBB) 
elektronicky zesílíte nízké basové frekvence a 
dosáhnete konzistentní reprodukce zvuku, zvlášť při 
slabé hlasitosti. Vždy slyšíte působivé basy.

Kompaktní a lehký

Malý a lehký, že si sotva všimnete, že jej máte 
s sebou. Vložte jej do kapsy nebo do tašky a noste jej 
s sebou kamkoli.

Přenosné pouzdro pro reproduktory
Díky šikovnému pouzdru si uložíte reproduktory i 
kabel, který se tak nezamotá.

Pro přenosné zařízení
Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními 
přístroji. Jednoduché připojení pomocí 3,5mm 
konektoru.

Uspořádání kabeláže reproduktorů
S jedinečným provedením již není uložení kabeláže 
problém. Jednoduše sbalit a jít.
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Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 100 - 20 000 Hz
• Impedance: 4 ohmy
• Výkon RMS: 2 x 2 W (4 W)
• Citlivost: > 80 dB
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Neodymový

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 0.4 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Povrchová úprava konektoru: Niklováno

Pohodlí
• Ovládání úrovně basů: Ano
• Doba provozu: 6 hodin
• Indikátor zapnutí: Ano
• Ovládání hlasitosti: Ano

Příslušenství
• Pouzdro: Ano

Spotřeba
• Typ adaptéru: 9 V 500 mA
• Typ baterie: AAA, LR03
• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 18,4 x 6 x 18,9 cm
• Hrubá hmotnost: 0,4289 kg
• Čistá hmotnost: 0,2994 kg
• Hmotnost obalu: 0,1295 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 3,1971 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 41,6 x 21 x 22,2 cm
• Čistá hmotnost: 1,7964 kg
• Hmotnost obalu: 1,4007 kg

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 0,9471 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
• Čistá hmotnost: 0,5988 kg
• Hmotnost obalu: 0,3483 kg
•
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