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Φορητό σύστημα ηχείων

SBA220
Ποιότητα καθαρού ήχου 2 x 2W

Ισχυρή τεχνολογία XSL Acoustics
Κάντε τα φορητά ηχεία SBA220 μόνιμη συντροφιά σας και μοιραστείτε με φίλους 
δυναμικό ήχο υψηλής ποιότητας, συνδέοντάς τα με οποιοδήποτε φορητό CD, DVD, 
MP3 ή HDD player. Χωράνε άνετα στην τσέπη ή την τσάντα σας.

Δυναμικός ήχος
• Ενσωματωμένα ηχεία με XSL Acoustics για δυναμικό ήχο
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαμηλούς τόνους

Πάρτε τη μουσική μαζί σας
• Μικρό και ελαφρύ για μεταφορά στην τσέπη ή την τσάντα σας
• Θήκη μεταφοράς για προστασία των ηχείων όταν δεν τα χρησιμοποιείτε
• Γενική χρήση με όλους τους τύπους φορητού εξοπλισμού ψυχαγωγίας

Πάντα έτοιμα
• Αποθήκευση καλωδίων όταν δεν χρησιμοποιούνται



 Τεχνολογία XSL Acoustics
Απολαύστε ήχο με αληθινή ένταση και δυνατά 
μπάσα μέσα από το ShoqBox με XSL Acoustics. 
Συνδυασμός έντονων, κρυστάλλινων πρίμων και 
ήχου μεσαίου εύρους με ελαστικά, δυνατά μπάσα. 
Η καινοτόμος χρήση high-tech υλικών όπως ένας 
κώνος τιτανίου και ένας μαγνήτης νεοδυμίου 
εξασφαλίζει ήχο στην διπλάσια σχεδόν ισχύ απ' ό, 
τι ένα παραδοσιακό ηχείο του ίδιου μεγέθους. Ο 
ακριβής συντονισμός μεταξύ του ηχείου, της 
μικρής ακουστικής αρχιτεκτονικής και του 
κυκλώματος διασφαλίζει εξαιρετικά δυναμικό ήχο 
και βελτιώνει την απόδοση των μπάσων ακόμα και 
από το μικρότερο ηχείο.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων DBB
Ενεργοποιήστε τη δυναμική ενίσχυση μπάσων 
(DBB), και οι χαμηλές συχνότητες μπάσων 
ενισχύονται ηλεκτρονικά για σταθερή 
αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση του 
ηχείου έχει οριστεί σε χαμηλή στάθμη. Ακούτε 
εντυπωσιακά μπάσα κάθε φορά.

Λεπτό και ελαφρύ
Τόσο μικρό και ελαφρύ που θα ξεχνάτε ότι το 
έχετε μαζί σας. Πάρτε το μαζί σας παντού.

Θήκη μεταφοράς
Προστατέψτε τα ηχεία σας και κρατήστε τα 
καλώδιά τους ίσια, αποθηκεύοντάς τα σε αυτή τη 
μαλακή θήκη όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

Για φορητό εξοπλισμό
Γενική χρήση με όλους τους τύπους φορητού 
εξοπλισμού ψυχαγωγίας. Σύνδεση με βύσμα 
3,5mm.

Διαχείριση καλωδίων ηχείων
Χάρη στο μοναδικό του design, η αποθήκευση 
καλωδίων δεν είναι πλέον πρόβλημα. 
Τακτοποιήστε τα γρήγορα και εύκολα στην ειδική 
υποδοχή.
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Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 100 - 20 000 Hz
• Αντίσταση: 4 ohm
• Διαβάθμιση ισχύος RMS: 2x2W (4W)
• Ευαισθησία: 80 dB
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Διάμετρος ηχείου: 40 χιλ.
• Τύπος: Νεοδυμίου

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 0,4 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισμα βύσματος: Με επίστρωση νικελίου

Ευκολία
• Έλεγχος στάθμης μπάσων
• Χρόνος λειτουργίας: 6 ώρες
• Ένδειξη λειτουργίας
• Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ
• Θήκη

Ρεύμα
• Τύπος τροφοδοτικού: 9V 500mA
• Τύπος μπαταριών: AAA, LR03
• Tάση μπαταρίας: 1,5 V
• Αριθμός μπαταριών: 6

Διαστάσεις συσκευασίας
• EAN: 87 10895 86634 7
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

18,4 x 6 x 18,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,4289 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,2994 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,1295 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 93625 5
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Μικτό βάρος: 3,1971 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

41,6 x 21 x 22,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,7964 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 1,4007 κ.

Εσωτερική συσκευασία
• EAN: 87 10895 88039 8
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Μικτό βάρος: 0,9471 κ.
• Εσωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

19,2 x 13,3 x 20,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 0,5988 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,3483 κ.
•
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