Philips
Systém prenosných
reproduktorov

SBA290

Výkonná stereo zvukovú scéna
Výkonná zvuková technológia XSL
Tenký kompaktný prenosný reproduktorový systém SBA 290 vám ľahko vkĺzne do vrecka
alebo tašky. Zdieľajte výkonnú a realistickú stereo zvukovú scénu s priateľmi, nech už ste
kdekoľvek a prežite očarujúco bohaté kvalitné basy aj pri nízkych hlasitostiach.
Výkonný zvuk
• Zabudované reproduktory s technológiou XSL Acoustics pre dynamický zvuk
• Dynamické zvýr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
• Incredible Surround ™ vylepšuje hladinu zvuku
Vezmite si vašu hudbu so sebou
• Univerzálne použitie so všetkými prenosnými zábavnými zariadeniami
• Extrémne tenký obal z jedného kusu sa jednoducho vojde do vreciek a tašiek
• Puzdro na prenášanie chráni reproduktory, keď ich nepoužívate
Vždy pripravený
• Káble sú úhľadne uskladnené, keď sa nepoužívajú
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Systém prenosných reproduktorov

Technické údaje
Zvuk

•
•
•
•
•

Frekvenčná odozva: 100 - 20 000 Hz
Celkový odpor: 3 Ohmy
Nominálny výkon RMS: 2 x 3 W (6 W)
Citlivosť: 80 dB
Zlepšenie kvality zvuku: Dynamické zvýraznenie
basov, Incredible Surround
• Priemer reproduktora: 40 mm
• Typ: Neodýmiový

Pripojiteľnosť

• Dĺžka kábla: 0,3 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: Pokovaný niklom

Vybavenie a vlastnosti
•
•
•
•

Ovládač úrovne basov
Prevádzkový čas: 6 hodín
Indikátor zapnutého stavu
Ovlád. hlasitosti

Príslušenstvo

• Adaptér AC/DC
• Puzdro

Hlavné prvky
Príkon
•
•
•
•

Typ adaptéra: 9 V 500 mA
Typ batérie: AAA, LR03
Napätie batérie: 1,5 V
Počet batérií: 6

Vnútorný kartón

• Hmotnosť brutto: 1,746 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V):
22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Čistá hmotnosť: 1,106 kg
• Hmotnosť obalu: ,64 kg

Vonkajšia lepenka
•
•
•
•

Hmotnosť brutto: 5,49 kg
Vonkajší kartón (D x Š x V): 56 x 25 x 23 cm
Čistá hmotnosť: 3,318 kg
Hmotnosť obalu: 2,172 kg

Rozmery balenia
•
•
•
•

Rozmery balenia (Š x V x H): 22 x 21,5 x 8,6 cm
Hmotnosť brutto: ,796 kg
Čistá hmotnosť: ,553 kg
Hmotnosť obalu: ,243 kg

•

Zvuková technológia XSL

Vychutnajte si dynamický zvuk a silný basový výkon
zariadenia ShoqBox so zvukovou technológiou XSL
Acoustics. Pôsobivý zvuk sa vytvára kombináciou
jasného vysokotónového a strednopásmového
zvuku s pružnými výkonnými basmi. Inovatívne
použitie technologicky vyspelých materiálov ako
titánový kužeľ a neodýmiový magnet dodáva zvukový
výstup, ktorý dosahuje takmer dvojnásobok výkonu
bežného reproduktora rovnakej veľkosti. Precízne
ladenie medzi reproduktormi, malou akustickou
architektúrou a sústavou obvodov zaručuje
jedinečný dynamický zvuk a optimalizuje basový
výkon z najmenšej skrinky reproduktora.

Dynamic Bass Boost

Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové
frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa
konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na
nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy
počuť pôsobivé basy.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ rozširuje hladinu zvuku, čo vo
vás vytvára dojem, že máte okolo seba ďalšie
reproduktory.

Pre prenosné zariadenia

Univerzálne použitie so všetkými prenosnými
zábavnými zariadeniami. Jednoducho ich pripojte
pomocou 3,5 mm konektora.

Extrémne kompaktné s nízkou
hmotnosťou

Je extrémne tenký a ľahký, že si ani nevšimnete, že
ho so sebou máte. Vložte ho do vrecka alebo tašky a
zoberte ho kdekoľvek. Vynikajúco prenosný.

Prenosné puzdro pre reproduktory

Postarajte sa o reproduktor a zabráňte káblu, aby sa
pomotal tak, že ho uskladníte v tomto šikovnom
jemnom puzdre, keď ho nepoužívate.

Správa káblov reproduktora

Vďaka jedinečnému dizajnu, už nie je uskladnenie
káblov žiadny problém. Jednoducho ich zbaľte a
choďte.
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