
 

 

Philips
Преносима система 
високоговорители

SBA2900
Мощна стерео звукова сцена

Мощна акустика XSL
Тънкото единично тяло на портативната система високоговорители SBA2900 се събира лесно в 

джоба ви или в чанта. Споделете мощната и реалистична стерео звукова сцена с приятели 

където и да сте, и се насладете на качеството на удивително наситените баси дори при малка 

сила на звука.

Мощен звук
• Вградени високоговорители с XSL акустика за динамичен звук
• Динамичното усилване на басите подобрява електронно ниските тонове
• Невероятният Surround™ подобрява звученето

Носете музиката със себе си,
• Универсална употреба с всички портативни системи за забавление
• Тънко монотяло, което лесно се побира в чанти и джобове
• Калъфът за носене защитава вашите високоговорители, когато не се използват

Винаги готов
• Кабелът е прибран, когато не се използва



 XSL акустика
Насладете се на качеството на динамичния звук и 
мощните баси от вашата система ShoqBox с XSL 
акустика. Впечатляващият звук се получава чрез 
съчетаване на ярки, отривисти високи тонове и 
звук от средночестотния обхват с еластични, 
мощни баси. Използването на иновационни 
високотехнологични материали, като титанов 
конус и неодимов магнит осигурява звуков 
продукт с почти двойна мощност в сравнение с 
традиционния активен високоговорител със 
същите размери. Прецизното съгласуване между 
мембраната на високоговорителя, компактната 
акустична архитектура и електрическата схема 
гарантира превъзходна динамика на звука и 
оптимизира параметрите на басите от най-
малкото озвучително тяло.

DBB - динамично усилване на басите
Активирайте динамичното усилване на басите 
(DBB) и най-ниските честоти се повдигат 
електронно, за да се постигне адекватно 
възпроизвеждане на звука, особено когато силата 
на звука на високоговорителя е настроена на 
ниско ниво. Ще чувате винаги впечатляващи баси.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ разширява звуковата сцена, 
създавайки впечатление за още високоворители 
около вас.

За портативна апаратура
Универсална употреба с всички портативни 
системи за забавление. Просто свържете, като 
използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.

Свръхкомпактен и лек
Свръхтънък и лек, така че ще забравите, че е с 
вас.. Сложете го в джоба си или чантата и го 
вземете навсякъде. Преносим без никакво 
затруднение.

Калъф за пренос на 
високоговорителите
Грижете се за вашия високоговорител и не 
допускайте заплитане на кабела, като го 
поставите в този удобен мек калъф.

Подреждане на кабелите на 
говорителите
При този изключителен дизайн съхраняването на 
кабелите вече не е проблем. Просто ги прибирате 
и тръгвате.
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Акценти
• Тип опаковка: Картон
•

Звук
• Честотен обхват: 100 - 20 000 Hz
• Импеданс: 3 ома
• Ефективна номинална мощност: 2x3W (6W)
• Чувствителност: >80 dB
• Подобрение на звука: Цифрово усилване на 
басите, Incredible Surround™

• Диаметър на високоговорителя: 40 мм
• Тип: Неодимов

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 0,3 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Покритие на съединителя: Никелирани

Удобство
• Управление на нивото на басите
• Време на работа: 6 часа
• Индикатор за захранване
• Регулиране на силата на звука

Аксесоари
• AC/DC адаптер
• Торбичка

Мощност
• Тип адаптер: 9V 500mA
• Тип батерия: AAA, LR03

• Напрежение на батерията: 1,5 V
• Брой на батериите: 6

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 1,746 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

22,4 x 17,8 x 20,6 см
• Нето тегло: 1,106 кг
• Тегло с опаковката: 0,64 кг
• EAN: 87 12581 47702 8
• Брой потребителски опаковки: 2

Външен кашон
• Бруто тегло: 5,49 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 56 x 25 x 23 см
• Нето тегло: 3,318 кг
• Тегло с опаковката: 2,172 кг
• EAN: 87 12581 47701 1
• Брой потребителски опаковки: 6

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22 x 21,5 x 8,6 см
• Бруто тегло: 0,796 кг
• Нето тегло: 0,553 кг
• Тегло с опаковката: 0,243 кг
• EAN: 87 12581 47700 4
• Брой включени продукти: 1
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