
 

 

Philips
Bærbart høyttalersystem

SBA2900
Kraftig stereolydbilde

Kraftig XSL Acoustics
Den slanke formen til det bærbare SBA2900-høyttalersystemet glir lett ned i lommen 
eller i vesken. Del det kraftige og realistiske stereolydbildet med venner uansett hvor du 
er, og opplev utrolig fyldig bass selv med lavt volum.

Kraftig lyd
• Innebygde høyttalere med XSL Acoustics for dynamisk lyd
• Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
• Incredible Surround™ forbedrer lydbildet

Ta musikken med deg
• Universell bruk sammen med alt bærbart underholdningsutstyr
• En svært slank form som får plass i lommer og vesker
• Bæreveske som beskytter høyttalerne når de ikke er i bruk

Alltid klar
• Praktisk oppbevaring av kabler når de ikke brukes



 XSL Acoustics
Nyt dynamisk lyd og kraftig bass fra ShoqBox med 
XSL Acoustics. Lyden av imponerende kvalitet 
produseres ved å kombinere klar, luftig diskant og 
mellomtonelyd med en ren og kraftig bass. 
Nyskapende bruk av høyteknologisk materiale som 
titanmembran og neodymmagnet gir en lyd som er 
nesten dobbelt så kraftig som lyden fra tradisjonelle 
høyttalerdrivere på samme størrelse. Nøyaktig 
innstilling mellom høyttalerdriveren, liten akustisk 
arkitektur og kretskobling sikrer fantastisk dynamisk 
lyd og optimaliserer bassytelsen fra det minste 
høyttalerkabinett.

DBB dynamisk bassforsterking

Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å 
forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at 
lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når 
høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres 
imponerende ut hele tiden.

Incredible Surround ™
Incredible Surround™ utvider lydbildet og gir deg 
inntrykk av å ha ekstra høyttalere rundt deg.

For bærbart utstyr
Universell bruk sammen med alt bærbart 
underholdningsutstyr. Det er bare å koble til med 3,5 
mm kontakten.

Svært kompakt og lett
Svært slank og lett slik at du knapt kommer til å 
merke at du har den med deg. Legg den i lommen 
eller vesken, og ta den med hvor som helst. Det blir 
ikke mer bærbart.

Bæreveske for høyttalere

Beskytt høyttaleren og unngå kabelrot ved å 
oppbevare den i denne praktiske og myke vesken når 
den ikke brukes.

Høyttalerkabelføring
Den unike designen gjør at kabeloppbevaring ikke 
lenger er et problem. Det er bare å pakke sammen 
og gå.
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Høydepunkter
• Batteritype: AAA, LR03 •
Lyd
• Frekvensområde: 100–20 000 Hz
• Impedans: 3 ohm
• RMS effektmåling: 2 x 3 W (6 W)
• Følsomhet: 80 dB
• Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB), 

Incredible Surround
• Høyttalerdiameter: 40 mm
• Type: Neodym

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 0,3 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: Nikkelbelagt

Anvendelighet
• Basskontroll
• Driftstid: 6 timer
• Strøm på-indikasjon
• Volumkontroll

Tilbehør
• AC/DC-adapter
• Veske

Effekt
• Adaptertype: 9 V 500 mA

• Batterispenning: 1,5 V
• Antall batterier: 6

Innereske
• Bruttovekt: 1,746 kg
• Innereske (L x B x H): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Nettovekt: 1,106 kg
• Taravekt: 0,64 kg
• EAN: 87 12581 47702 8
• Antall emballasjer: 2

Ytre eske
• Bruttovekt: 5,49 kg
• Yttereske (L x B x H): 56 x 25 x 23 cm
• Nettovekt: 3,318 kg
• Taravekt: 2,172 kg
• EAN: 87 12581 47701 1
• Antall emballasjer: 6

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 22 x 21,5 x 8,6 cm
• Bruttovekt: 0,796 kg
• Nettovekt: 0,553 kg
• Taravekt: 0,243 kg
• EAN: 87 12581 47700 4
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
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