Philips
Przenośny zestaw
głośników

SBA2900

Potężny dźwięk stereo
Dynamiczna akustyka XSL
Zestaw głośników SBA2900 o smukłej i jednolitej obudowie mieści się doskonale w
każdej kieszeni lub torbie. Poznaj wraz z przyjaciółmi potężny i realistyczny dźwięk stereo
oraz niezwykle bogate basy nawet przy niskiej głośności.
Potężny dźwięk
• Wbudowane głośniki z akustyką XSL o dynamicznym brzmieniu
• Funkcja DBB elektronicznie optymalizuje tony niskie
• Incredible Surround ™ — optymalizacja sceny dźwiękowej
Zabierz muzykę ze sobą
• Możliwość uniwersalnego wykorzystania z większością urządzeń przenośnych
• Wąska obudowa zmieści się łatwo w kieszeni lub torbie
• Pokrowiec chroni głośniki, gdy nie są używane
Zawsze gotowe do drogi
• Możliwość schowania przewodów
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Przenośny zestaw głośników

Dane techniczne
Dźwięk

•
•
•
•
•

Zalety
Karton wewnętrzny

Pasmo przenoszenia: 100 – 20 000 Hz
Impedancja: 3 omy
Moc znamionowa RMS: 2 x 3 W (6 W)
Czułość: 80 dB
Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne
wzmocnienie basów, Incredible Surround
• Średnica głośnika: 40 mm
• Typ: Neodymowy

• Waga brutto: 1,746 kg
• Karton wewnętrzny (L x szer. x wys.):
22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Waga netto: 1,106 kg
• Ciężar opakowania: 0,64 kg
• EAN: 87 12581 47702 8
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Możliwości połączeń

• Waga brutto: 5,49 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.):
56 x 25 x 23 cm
• Waga netto: 3,318 kg
• Ciężar opakowania: 2,172 kg
• EAN: 87 12581 47701 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 6

• Długość przewodu: 0,3 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wykończenie złącza: Niklowane

Udogodnienia
•
•
•
•

Regulacja poziomu tonów niskich
Czas działania: 6 godzin
Wskaźnik zasilania
Regulator głośności

Akcesoria

• Zasilacz sieciowy
• Pokrowiec

Zasilanie

•
•
•
•

Typ zasilacza: 9 V, 500 mA
Rodzaj baterii/akumulatora: AAA, LR03
Napięcie baterii: 1,5 V
Liczba baterii lub akumulatorów: 6

Karton zewnętrzny

Wymiary opakowania

• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):
22 x 21,5 x 8,6 cm
• Waga brutto: 0,796 kg
• Waga netto: 0,553 kg
• Ciężar opakowania: 0,243 kg
• EAN: 87 12581 47700 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
•

Akustyka XSL

Głośniki ShoqBox wykorzystujące akustykę XSL
zapewniają dynamiczny dźwięk i mocne basy.
Imponujące brzmienie powstaje w wyniku połączenia
czystych tonów wysokich i średnich z dynamicznymi,
potężnymi basami. Wykorzystanie nowoczesnych
materiałów, takich jak tytanowy stożek i magnes
neodymowy, umożliwia osiągnięcie niemal
dwukrotnie większej mocy niż w przypadku
zwykłych głośników tej samej wielkości. Dokładne
dopasowanie przetwornika głośnika, niewielkiej
architektury akustycznej oraz obwodów zapewnia
niezwykle dynamiczny dźwięk i optymalną wydajność
basów przy niewielkiej obudowie głośnika.

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich
Włącz Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich
(DBB), a niskie częstotliwości będą elektronicznie
optymalizowane w celu zapewnienia stałej, wysokiej
jakości odtwarzania dźwięku, szczególnie gdy
ustawiono niską głośność. Dzięki tej funkcji basy
zawsze brzmią imponująco.

Incredible Surround™

System Incredible Surround™ poszerza scenę
dźwiękową, dając złudzenie zastosowania
dodatkowych głośników ustawionych dookoła
Ciebie.

Do urządzeń przenośnych

Możliwość uniwersalnego wykorzystania z
większością urządzeń przenośnych. Wystarczy
połączyć do gniazda 3,5 mm.

Niewielkie i lekkie

Tak wąskie i lekkie, że prawie nie poczujesz ich przy
sobie. Niezwykła mobilność sprawia, że możesz
włożyć je do kieszeni lub torby i zabrać wszędzie ze
sobą.

Pokrowiec na głośniki

Przechowywanie głośników w tym poręcznym
pokrowcu pozwala zapewnić ochronę słuchawkom i
uniknąć splątania przewodu.

Zarządzanie przewodami głośników

Unikalna konstrukcja rozwiązuje wszystkie problemy
z przewodami. Wystarczy je zapakować.
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