
 

Philips
Přenosný reproduktorový 
systém

SBA2900
Výkonný stereofonní ozvučovací systém

Výkonná technologie XSL Acoustics
Tenký jednodílný přenosný reproduktorový systém SBA2900 se vám snadno vejde do 
kapsy nebo batohu. Sdílejte výkonný realistický stereofonní ozvučovací systém kdekoli 
s přáteli a poznejte úžasně bohaté basy i při nízké hlasitosti.

Silný zvuk
• Vestavěné reproduktory s technologií XSL Acoustics pro dynamický zvuk
• Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost elektronicky zesiluje nízké tóny
• Technologie Incredible Surround ™ zdokonaluje zvukové jeviště

Vezměte si hudbu s sebou
• Univerzální použití se všemi přenosnými zábavními přístroji
• Ultra tenké jednolité tělo se snadno vejde do kapsy nebo batohu
• Praktické pouzdro ochrání reproduktory, když je nepoužíváte

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.

Incredible Surround ™
Technologie Incredible Surround™ rozšiřuje 
zvukové jeviště a poskytuje tak dojem dalších 
reproduktorů všude kolem vás.

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

Ultra kompaktní a lehké
Super tenký a lehký, že si ani nevšimnete, že jej máte. 
Dejte jej do kapsy nebo batohu a vezměte si jej 
kamkoliv. Dokonalá přenosnost.

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

Uspořádání kabeláže reproduktorů
S jedinečným provedením již není uložení kabeláže 
problém. Jednoduše sbalit a jít.
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Přednosti
• Typ baterie: AAA, LR03 •
Zvuk
• Kmitočtová charakteristika: 100 - 20 000 Hz
• Impedance: 3 ohmy
• Výkon RMS: 2 x 3 W (6 W)
• Citlivost: > 80 dB
• Vylepšení zvuku: Dynamic Bass Boost, Incredible 

Surround
• Průměr reproduktoru: 40 mm
• Typ: Neodymový

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 0,3 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
• Síťový adaptér: Ano
• Pouzdro: Ano

Spotřeba
• Typ adaptéru: 9 V 500 mA

• Napětí baterie: 1,5 V
• Počet baterií: 6

Vnitřní krabice
• Hrubá hmotnost: 1,746 kg
• Vnitřní obal (D x Š x V): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Čistá hmotnost: 1,106 kg
• Hmotnost obalu: 0,64 kg
• EAN: 87 12581 47702 8
• Počet spotřebitelských balení: 2

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,49 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 56 x 25 x 23 cm
• Čistá hmotnost: 3,318 kg
• Hmotnost obalu: 2,172 kg
• EAN: 87 12581 47701 1
• Počet spotřebitelských balení: 6

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 21,5 x 8,6 cm
• Hrubá hmotnost: 0,796 kg
• Čistá hmotnost: 0,553 kg
• Hmotnost obalu: 0,243 kg
• EAN: 87 12581 47700 4
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
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