
 

 

Philips
Kannettava 
kaiutinjärjestelmä

SBA2900
Voimallinen stereoäänikenttä

Tehokas XSL-akustiikka
Kannettava ja ohut yksiosainen SBA2900-kaiutinjärjestelmä mahtuu helposti taskuun tai laukkuun. 
Voit jakaa voimallisen ja todenmukaisen stereoäänikentän ystäviesi kanssa missä tahansa ja nauttia 
hämmästyttävän täyteläisestä bassotoistosta pienelläkin äänenvoimakkuudella.

Voimakas ääni
• Kiinteillä kaiuttimilla dynaamista ääntä XSL-akustiikan avulla
• Dynamic Bass Boost -bassotehostus korostaa matalia ääniä elektronisesti.
• Incredible Surround™ parantaa äänimaisemaa

Ota musiikki mukaasi
• Sopii kaikelle kannettavalle viihde-elektroniikalle
• Mahtuu todella ohuena helposti taskuun tai laukkuun
• Kannettava pussi suojaa kaiuttimiasi

Aina valmiina
• Säilytä johdot siististi, kun niitä ei käytetä



 XSL-akustiikka
Nauti ShoqBox-järjestelmän dynaamisesta äänestä ja 
tehokkaasta bassosta XSL-akustiikan avulla. 
Vaikuttava ääni syntyy, kun kirkas ja iskevä diskantti 
sekä keskialueen äänet yhdistyvät elastisiin, 
tehokkaisiin bassoääniin. Kaiutinelementeissä 
käytetään huipputeknisiä materiaaleja, kuten 
titaanikartiota ja neodyymimagneettia, jotka 
tuottavat ääntä lähes kaksi kertaa tehokkaammin 
kuin samankokoiset perinteiset kaiuttimet. 
Kaiutinelementti, akustinen erikoisrakenne ja piirit 
on viritetty tarkasti niin, että pienestäkin 
äänentoistojärjestelmästä lähtee erittäin dynaaminen 
ääni ja ihanteellinen bassoteho.

DBB (Dynamic Bass Boost) -tehostus

Dynamic Bass Boost -bassotehostus (DBB) korostaa 
alataajuuksia ja tuottaa ääntä tasaisesti varsinkin 
silloin, kun kaiuttimen äänenvoimakkuus on pieni. 
Bassoääni on aina vakuuttava.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ laajentaa äänimaisemaa – 
aivan kuin kaiuttimia olisi joka puolella huonetta.

Kannettaville laitteille
Sopii kaikelle kannettavalle viihde-elektroniikalle. 
Vain kytkentä 3,5 mm pistokkeella.

Todella pieni ja kevyt
Niin ohut ja kevyt, että tuskin huomaat, että se on 
mukana. Pudota taskuun tai laukkuun ja kuljeta 
mukana kaikkialle. Kannettavuuden huippua.

Kantopussi kaiuttimille

Huolehdi kaiuttimestasi ja säilytä johdot siististi 
säilyttämällä niitä käyttökertojen välillä tässä 
näppärässä pehmeässä pussissa.

Kaiuttimen johtojen hallinta
Ainutlaatuisen muotoilun ansiosta johtojen säilytys ei 
enää ole ongelma. Mukaan vain ja menoksi.
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Kohokohdat
• Paristotyyppi: AAA, LR03 •
Ääni
• Taajuusvaste: 100 - 20 000 Hz
• Impedanssi: 3 ohmia
• Teholuokitus: 2 x 3 W (6W)
• Herkkyys: 80 dB
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, Incredible Surround -ääni
• Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
• Tyyppi: Neodyymi

Liitännät
• Johdon pituus: 0,3 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Liittimen pinnoitus: Nikkelipinnoite

Käytön mukavuus
• Bassoäänen säätö
• Käyttöaika: 6 tuntia
• Virranilmaisin
• Äänenvoimakkuuden säätö

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite
• Pussi

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 9 V 500 mA

• Akun jännite: 1,5 V
• Akkujen määrä: 6

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 1,746 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Nettopaino: 1,106 kg
• Taara: 0,64 kg
• EAN: 87 12581 47702 8
• Kuluttajapakkausten määrä: 2

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 5,49 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 56 x 25 x 23 cm
• Nettopaino: 3,318 kg
• Taara: 2,172 kg
• EAN: 87 12581 47701 1
• Kuluttajapakkausten määrä: 6

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 22 x 21,5 x 8,6 cm
• Kokonaispaino: 0,796 kg
• Nettopaino: 0,553 kg
• Taara: 0,243 kg
• EAN: 87 12581 47700 4
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
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