Philips
Sistem de boxe portabil

SBA220

Calitate audio excelentă 2 x 2 W
Acustică XSL de mare putere
Purtând întotdeauna cu dvs. boxele SBA220, vă puteţi bucura împreună cu prietenii de
un sunet puternic, de calitate, de la orice CD, DVD, MP3 sau HDD player portabil. Boxele
încap perfect în orice buzunar sau geantă şi sunt protejate printr-o husă moale.
Sunet puternic
• Boxe încorporate XSL Acoustics, pentru un sunet dinamic
• Sistemul Dynamic Bass Boost crește electronic tonurile joase
Luaţi-vă muzica cu dvs.
• Mic și ușor, poate fi purtat în buzunar sau în geantă
• Husa protejează boxele atunci când nu le utilizaţi
• Utilizare universală cu toate echipamentele portabile de divertisment
Mereu pregătit
• Cablul se strânge ușor atunci când nu este utilizat

Sistem de boxe portabil

SBA220/00

Specificaţii

Repere

Sunet
•
•
•
•
•

Răspuns în frecvenţă: 100-20.000 Hz
Impedanţă: 4 ohm
Putere RMS: 2x2 W (4 W)
Sensibilitate: >80 dB
Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass
Boost
• Diametru difuzor: 40 mm
• Tip: Neodim

Conectivitate

• Lungime cablu: 0,4 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Finisaj conector: Placat cu nichel

Comoditate
•
•
•
•

Controlul nivelului basului
Durată de funcţionare: 6 ore
Indicator alimentare
Controlul volumului

Accesorii
• Husă

Alimentare
•
•
•
•

Tip adaptor: 9V 500 mA
Tip baterie: AAA, LR03
Tensiune baterie: 1,5 V
Număr de baterii: 6

Dimensiunile ambalajului

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
18,4 x 6 x 18.9 cm
• Greutate brută: 0,4289 kg
• Greutate netă: 0,2994 kg
• Greutate proprie: 0,1295 kg

Cutie exterioară
•
•
•
•

Greutate brută: 3,1971 kg
Cutie exterioară (L x L x Î): 41,6 x 21 x 22.2 cm
Greutate netă: 1,7964 kg
Greutate proprie: 1,4007 kg

Cutie interioară

•
•
•
•

Greutate brută: 0,9471 kg
Cutie interioară (L x L x Î): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
Greutate netă: 0,5988 kg
Greutate proprie: 0,3483 kg

•

Acustică XSL

Bucuraţi-vă de sunetul dinamic și basul puternic
oferite de sistemul dvs. ShoqBox cu acustică XSL.
Sunetul impresionant este produs prin combinarea
sunetelor înalte clare, nedistorsionate și a sunetelor
medii cu un bas elastic și puternic. Materialele de
ultimă oră (conuri de titan și magneţi din neodim)
furnizează un sunet cu o putere aproape dublă faţă
de cea a unui difuzor tradiţional de aceleași
dimensiuni. Sincronizarea perfectă, arhitectura
acustică de dimensiuni reduse și circuitele de calitate
asigură un sunet excepţional și optimizează
performanţele basului chiar în cazul unor incinte
acustice de dimensiuni minime.

Dynamic Bass Boost (DBB)

Activaţi Dynamic Bass Boost (DBB) și frecvenţele de
la limita inferioară a intervalului de bas vor fi
amplificate electronic pentru a obţine o reproducere
consecventă a sunetului, mai ales atunci când volumul
difuzoarelor este scăzut. Veţi auzi bași impresionanţi
tot timpul.

Compactă și ușoară

Atât de mic și de ușor, încât abia îl veţi simţi. În
buzunar sau în geantă, poate fi purtat oriunde.

Husă pentru boxe inclusă

Protejaţi boxele și preveniţi încurcarea cablurilor,
păstrându-le în această husă moale, atunci când nu le
utilizaţi.

Pentru echipamentele portabile

Utilizare universală cu toate echipamentele portabile
de divertisment. Se conectează utilizând un jack de
3,5 mm.

Sistem de gestionare a cablurilor

Graţie designului unic, stocarea cablurilor nu mai
este o problemă. Strângeţi și plecaţi.
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