
 

 

Philips
Draagbare MP3-
luidspreker

Universele 3,5 mm aansluiting

SBA3000
Knallende basgeluiden

voor muziekplezier onderweg
Neem uw muziek met u mee! Geniet waar u ook bent van stereogeluid met deze 
reisluidspreker met volle bas. Gebruik de lijningangkabel als halskoord, zodat u de luidspreker 
eenvoudig kunt meenemen. De digitale versterker voorkomt storing door mobiele telefoons.

In stereo van muziek genieten
• Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
• Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord 

van prachtig geluid
• Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

Neem uw muziek met u mee
• 30 uur continue afspeeltijd, dus zorgeloos genieten
• Werkt op batterijen voor extra draagbaarheid
• Het opbergetui beschermt uw luidsprekers wanneer u deze niet gebruikt
• De lijningang werkt tevens als sleutelkoord voor extra draagbaarheid

Krachtig geluid
• Dynamic Bass Boost - hoor de diepste, rijkste bas
• Klasse 'D' digitale versterker voor betere geluidsprestaties
• Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier



 Dynamic Bass Boost

De innovatieve technologie zorgt voor een 
ongelooflijk diepe, rijke bas uit compacte 
luidsprekers. Met één druk op de knop wijzigt u de 
verschillende volume-instellingen en haalt u met de 
Dynamic Bass Boost de bas van de muziek naar 
voren.

30 uur continue afspeeltijd
Deze luidspreker werkt op batterijen en biedt tot 30 
uur continu afspelen om onderweg zorgeloos van uw 
muziek te genieten.

Werkt op accu
Dit apparaat werkt op batterijen, zodat u het 
eenvoudig kunt meenemen om overal en altijd te 
genieten.

Opbergetui

Berg uw luidsprekers op in dit handige, zachte 
opbergetui. Zo voorkomt u bovendien dat de kabels 
in de war raken.

Klasse 'D'-versterker
De Klasse 'D' digitale versterker neemt een analoog 
signaal, zet dit om in een digitaal signaal en versterkt 
dat digitaal. Het signaal gaat vervolgens door een 
demodulatiefilter voor de uiteindelijke uitvoer. De 
versterkte digitale uitvoer levert alle voordelen van 
digitale audio, inclusief verbeterde geluidskwaliteit. 
Daar komt bij dat vergeleken met de traditionele 

AB-versterkers de Klasse 'D' digitale versterker een 
efficiëntie heeft van meer dan 90%. Deze grote 
efficiëntie vertaalt zich in een krachtige versterker 
die weinig ruimte nodig heeft.

Incredible Surround™
Incredible Surround is een geluidstechnologie van 
Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, 
waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible 
Surround werkt met geavanceerde elektronische 
faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts 
zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de 
twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere 
spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor 
een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible 
Surround ervaart u totale Surround met een dieper 
en breder geluid zonder het gebruik van extra 
luidsprekers.

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp 
kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Lijningang fungeert tevens als 
sleutelkoord
Deze luidsprekers zijn klaar voor gebruik! Wanneer 
u onderweg van uw muziek wilt genieten, sluit u de 
lijningangkabel stevig aan, zodat deze als handig 
sleutelkoord fungeert.

Technologie ter voorkoming van storing 
door mobiele telefoons
Het geavanceerde circuitontwerp blokkeert storing 
door mobiele telefoons en verzekert u van 
storingsvrij geluid

Universele hoofdtelefoonaansluiting van 
3,5 mm
Sluit al uw mobiele apparaten met een 
hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm aan: iPod, 
iPhone, GoGear, MP3-spelers, laptops, netbooks, 
muziektelefoons en meer.
SBA3000/00

Specificaties
Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart

Accessoires
• Opbergetui: inclusief opbergetui
• Batterijen: niet meegeleverd

Geluid
• Frequentiebereik: 150 - 16.000 Hz
• Impedantie: 4
• RMS-vermogen: 4 W
• Diameter van de luidspreker: 40 mm
• Type: Neodymium
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 

Dynamic Bass Boost, Incredible Surround

Vermogen
• Batterijtype: AA
• Gebruikstijd van accu: 30 u
• Aantal batterijen: 4

Gemak
• Volumeregeling: functie voor volumeregeling

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

9,42 x 22,5 x 9,42 cm
• Brutogewicht: 0,4 kg
• Nettogewicht: 0,229 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,171 kg
• EAN: 87 12581 50193 8

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
• Brutogewicht: 3,053 kg
• Nettogewicht: 1,374 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,679 kg
• EAN: 87 12581 50204 1

Binnendoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Binnendoos (L x B x H): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
• Brutogewicht: 0,909 kg
• Nettogewicht: 0,458 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,451 kg
• EAN: 87 12581 50205 8
•
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