
 

 

Philips
Bärbart högtalarsystem

SBA290
Kraftfullt stereoljud

Kraftfull XSL Acoustics-teknik
SBA290, bärbart högtalarsystem i ett tunt utförande och passar lätt i fickan eller väskan. 
Dela med dig av ett kraftfullt stereoljud till dina vänner var du än befinner dig, och upplev 
den fantastiskt fylliga basen även vid låg volym.

Kraftfullt ljud
• Inbyggda högtalare med XSL Acoustics för dynamiskt ljud
• DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
• Incredible Surround™ förbättrar ljudbilden

Ta musiken med dig
• Kan användas tillsammans med alla bärbara underhållningssystem
• Ultratunt monohölje som får plats i fickan eller väskan
• Fodralet skyddar högtalarna när du inte använder dem

Alltid redo
• Praktisk förvaring av kabeln när den inte används



 XSL Acoustics
ShoqBox med XSL Acoustics med dynamiskt ljud 
och kraftfull bas. Imponerande ljud produceras 
genom att klar, ljus diskant och mellanregisterljud 
kombineras med en kraftfull bas. Innovativ 
användning av avancerade element så som titankon 
och neodymiummagnet ger ett ljud som är nästan 
dubbelt så kraftfullt som i en traditionell högtalare av 
samma storlek. Exakt finjustering mellan 
högtalarelementet, den lilla akustiska arkitekturen 
och kretsarna garanterar superbt dynamiskt ljud och 
optimerar basprestanda från minsta möjliga 
ljudutrymme.

DBB (Dynamic Bass Boost)
När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) 
förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att 
ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när 
högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är 
alltid lika imponerande.

Incredible Surround ™
Incredible Surround™ breddar ljudbilden och ger en 
upplevelse av att ha extra högtalare runt om dig.

För bärbar utrustning
Kan användas tillsammans med alla bärbara 
underhållningssystem. Sätt bara i 3,5-
millimeterskontakten.

Ultrakompakt och lätt
Så supertunt och lätt att du knappt märker att du har 
det med dig. Stoppa det i fickan eller väskan och ta 
med överallt. Ultimat bärbarhet.

Fodral till högtalarna
Var rädd om dina högtalare och undvik att sladden 
trasslar sig genom att förvara dem i det här praktiska 
fodralet när de inte används.

Hantering av högtalarkabeln
Unik design som gör kabelförvaringen problemfri – 
bara att packa ned och ge sig av.
SBA290/00

Funktioner
• Fodral • Taravikt: 0,243 kg
•

Ljud
• Frekvensåtergivning: 100–20 000 Hz
• Impedans: 3 ohm
• Märkeffekt för RMS: 2 x 3 W (6 W)
• Känslighet: 80 dB
• Ljudförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost), 

Incredible Surround
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Neodymium

Anslutningar
• Kabellängd: 0,3 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Anslutningens legering: Nickelpläterad

Bekvämlighet
• Basnivåkontroll
• Drifttid: 6 timmar
• Strömindikator
• Volymkontroll

Tillbehör
• AC/DC-adapter

Effekt
• Adaptertyp: 9V 500mA
• Batterityp: AAA, LR03
• Batterispänning: 1,5 V
• Antal batterier: 6

Inre kartong
• Bruttovikt: 1,746 kg
• Inre kartong (L x B x H): 22,4 x 17,8 x 20,6 cm
• Nettovikt: 1,106 kg
• Taravikt: 0,64 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 5,49 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 56 x 25 x 23 cm
• Nettovikt: 3,318 kg
• Taravikt: 2,172 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

22 x 21,5 x 8,6 cm
• Bruttovikt: 0,796 kg
• Nettovikt: 0,553 kg
Publiceringsdatum  
2013-05-10

Version: 3.0.7

12 NC: 9082 100 03918
EAN: 87 10895 86640 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

Specifikationer
Bärbart högtalarsystem

http://www.philips.com

