
 

 

Philips
Draagbaar 
luidsprekersysteem

SBA220
Optimale geluidskwaliteit 2 x 2 W

Krachtige XSL Acoustics
Neem het draagbare SBA220-luidsprekersysteem altijd met u mee en deel het hoogwaardige, 
krachtige geluid van een draagbare CD-, DVD-, MP3- en HDD-speler met vrienden. De 
luidsprekers passen in uw zak of tas en worden beschermd door een handig opbergetui.

Krachtig geluid
• Ingebouwde luidsprekers met XSL Acoustics voor een dynamisch geluid
• Dynamic Bass Boost verbetert elektronisch de lage tonen

Neem uw muziek met u mee
• Klein en lichtgewicht en dus makkelijk mee te nemen in uw zak of tas
• Het opbergetui beschermt uw luidsprekers wanneer u deze niet gebruikt
• Universeel gebruik met alle draagbare entertainmentapparatuur

Altijd klaar om te vertrekken
• Kabel keurig opgeborgen na gebruik



 XSL Acoustics
Geniet van een dynamisch geluid en een krachtige 
bass uit uw ShoqBox met XSL Acoustics. Het 
indrukwekkende geluid ontstaat door heldere 
treble- en middentonen te combineren met een 
krachtige bass. Hightech materialen zoals een 
titanium kegel en een neodymium-magneet zorgen 
voor het geluid dat bijna twee keer zo krachtig is als 
geluid van een traditionele luidspreker van hetzelfde 
formaat. De nauwkeurige afstemming van de 
luidsprekerdriver, de compacte akoestische 
architectuur en de circuits zorgen voor een 
ongehoord dynamisch geluid vanuit de kleine 
behuizing.

Dynamic Bass Boost (DBB)
Als u de Dynamic Bass Boost (DBB) activeert, 
worden de lage basfrequenties elektronisch 
verbeterd voor een consistente geluidsreproductie, 
vooral wanneer de luidspreker is ingesteld op een 
laag volumeniveau. U hoort dus altijd een imposant 
basgeluid.

Compact en lichtgewicht
Klein en lichtgewicht toestel dat u nauwelijks 
opmerkt als u het in uw tas of zak overal mee naar 
toe neemt.

Opbergetui
Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte 
opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels 
in de war raken.

Voor draagbare apparatuur
Universeel gebruik met alle draagbare 
entertainmentapparatuur. Eenvoudig aan te sluiten 
met de stekker van 3,5 mm.

Luidsprekerkabelbeheer
Dankzij het unieke ontwerp is kabelbeheer geen 
enkel probleem. Inpakken en wegwezen!
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Geluid
• Frequentiebereik: 100 - 20.000 Hz
• Impedantie: 4 ohm
• RMS-vermogen: 2 x 2 W (4 W)
• Gevoeligheid: 80 dB
• Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Neodymium

Connectiviteit
• Kabellengte: 0,4 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Afwerking van de aansluiting: Vernikkeld

Gemak
• Regeling van basniveau
• Gebruiksduur: 6 uur
• Aan-indicatie
• Volumeregeling

Accessoires
• Etui

Vermogen
• Adaptertype: 9 V 500 mA
• Batterijtype: AAA, LR03
• Batterijvoltage: 1,5 V
• Aantal batterijen: 6

Afmetingen van de verpakking
• EAN: 87 10895 86634 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

18,4 x 6 x 18,9 cm
• Brutogewicht: 0,4289 kg
• Nettogewicht: 0,2994 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,1295 kg

Omdoos
• EAN: 87 10895 93625 5
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Brutogewicht: 3,1971 kg
• Omdoos (L x B x H): 41,6 x 21 x 22,2 cm
• Nettogewicht: 1,7964 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,4007 kg

Binnendoos
• EAN: 87 10895 88039 8
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Brutogewicht: 0,9471 kg
• Binnendoos (L x B x H): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
• Nettogewicht: 0,5988 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,3483 kg
•
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