
 

 

Philips
Sistema de Colunas 
Portáteis

SBA2900
Poderoso estéreo sonoro

Acústica XSL potente
A estrutura uniforme e elegante do sistema de altifalantes portátil SBA2900 entra facilmente no seu 

bolso ou mala. Partilhe o ambiente sonoro estéreo realista e potente com os seus amigos onde quer 

que esteja, e desfrute da impressionante qualidade dos graves vigorosos, mesmo a baixo volume.

Som potente
• Altifalantes integrados com XSL Acoustics para som dinâmico
• Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
• O Incredible Surround ™ melhora o ambiente sonoro

Leve a sua música consigo
• Utilização universal com todos os equipamentos de entretenimento portáteis
• Um equipamento ultra-elegante que se ajusta facilmente a bolsos e sacos
• A bolsa de transporte protege os altifalantes quando não estão em uso

Sempre pronto a partir
• Cabo devidamente guardado quando não está em uso



 XSL Acoustics
Desfrute de som dinâmico e de um desempenho 
potente dos graves a partir de a sua ShoqBox com 
XSL Acoustics. O impressionante som é produzido 
pela combinação de graves brilhantes e vigorosos, e 
som de médio alcance com graves elásticos e 
potentes. A utilização de materiais de alta tecnologia 
como o cone de titânio e o magneto de neodímio 
proporcionam som que duplica a potência de um 
altifalante tradicional do mesmo tamanho. Uma 
sintonia precisa entre o altifalante, a pequena 
arquitectura acústica e os circuitos assegura um som 
dinâmico soberbo e optimiza o desempenho dos 
graves a partir de um pequeno sistema de som.

DBB Dynamic Bass Boost
Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências 
mais baixas são melhoradas electronicamente para 
aumentar a consistência na reprodução do som, 
especialmente quando o volume do altifalante estiver 
baixo. Ouça sempre graves impressionantes.

Incredible Surround ™
O Incredible Surround™ alarga o ambiente sonoro 
dando-lhe a impressão de que tem altifalantes 
adicionais à sua volta.

Para equipamento portátil
Utilização universal com todos os equipamentos de 
entretenimento portáteis. Basta ligá-lo com a ficha 
de 3,5 mm.

Ultracompacto e leve
Tão elegante e leve, que nem dá por ele. Coloque-o 
no bolso ou saco e leve-o para qualquer lugar. A 
melhor portabilidade.

Bolsa de transporte para altifalantes
Proteja os altifalantes e evite o enrolamento dos fios 
guardando-os nesta bolsa prática e macia quando 
não estão em uso.

Gestão de cabos dos altifalantes
Com o seu design único, o armazenamento do cabo 
já não é um problema. Basta arrumá-lo e já está.
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Destaques
• Tipo de embalagem: Caixa
•

Som
• Frequência de resposta: 100 - 20 000 Hz
• Impedância: 3 Ohm
• Classificação de Energia RMS: 2 x 3 W (6 W)
• Sensibilidade: 80 dB
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost, 

Incredible Surround
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Neodímio

Conectividade
• Comprimento do cabo: 0,3 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a níquel

Comodidade
• Controlo do nível de graves
• Tempo de funcionamento: 6 horas
• Indicador de ligado
• Controlo do volume

Acessórios
• Transformador CA/CC
• Bolsa

Alimentação
• Tipo de adaptador: 9 V 500 mA
• Tipo de pilhas: AAA, LR03

• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Número de pilhas: 6

Embalagem Interior
• Peso bruto: 1,746 kg
• Embalagem interior (C x L x A): 

22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Peso líquido: 1,106 kg
• Tara: 0,64 kg
• EAN: 87 12581 47702 8
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Embalagem exterior
• Peso bruto: 5,49 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 56 x 25 x 23 cm
• Peso líquido: 3,318 kg
• Tara: 2,172 kg
• EAN: 87 12581 47701 1
• Número de embalagens para o consumidor: 6

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22 x 21,5 x 8,6 cm
• Peso bruto: 0,796 kg
• Peso líquido: 0,553 kg
• Tara: 0,243 kg
• EAN: 87 12581 47700 4
• Número de produtos incluídos: 1
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