
 

 

Philips
Coluna MP3 portátil

• Universal

SBA3000
Graves excepcionais

para desfrutar de música em movimento
Mexa-se com a sua música! Desfrute do som estéreo em qualquer lugar graças a uma coluna de 
viagem com desempenho rico de graves. Prenda o cabo de entrada para usar como correia para 
uma fácil portabilidade. No interior, o amplificador digital elimina a interferência de telemóveis.

Desfrute da sua música em estéreo
• Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora
• Tecnologia bloqueadora de telemóveis significa som sem estática.
• Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

Leve a sua música consigo
• Alimentação a pilhas para portabilidade
• 30 horas de reprodução contínua para diversão sem preocupações
• Cabo de entrada transforma-se em correia para uma fácil portabilidade
• A bolsa de transporte protege os altifalantes quando não estão em uso

Som potente
• Amplificador digital de classe ‘D’ para som de qualidade
• Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
• Incredible Surround™ para maior prazer sonoro



 Dynamic Bass Boost
Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves 
incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas 
compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos 
sons graves da música ao longo da variação de 
volume, de baixo até alto – com o toque de um 
botão!

Amplificador de Classe 'D'
O Amplificador Digital de Classe ‘D’ recebe o sinal 
analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o 
digitalmente. Depois, o sinal entra num filtro de 
desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital 
amplificado proporciona todas as vantagens do áudio 
digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além 
disso, o Amplificador Digital de Classe ‘D’ tem mais 
de 90% de eficácia comparativamente com os 
amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia 
traduz-se num amplificador potente de dimensões 
reduzidas.

Cabo de entrada como correia
Estas colunas estão prontas para sair! Quando chega 
a hora de levar a sua música consigo, volte a ligar o 
cabo de entrada e prenda-o correctamente para 
utilizar como uma prática correia.

tecnologia bloqueadora de telemóveis
o design de circuitos avançado corta a interferência 
dos telemóveis para garantir som sem estática

Ficha de auscultadores universal de 3,5 
mm
Basta ligar e usar com qualquer um dos seus 
dispositivos móveis que têm ficha de auscultadores 
de 3,5 mm – iPod, iPhone, GoGear, leitores MP3, 
computadores portáteis, netbooks, telemóveis com 
leitores de música e muito mais.
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Compatibilidade universal
• Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm: 

iPad, iPod, iPhone, GoGear, Leitor MP3 com uma 
ficha de 3,5 mm, PC e computadores portáteis, 
Telemóvel com uma ficha de 3,5 mm

Design e acabamento
• Cor(es): Preto

Acessórios
• Mala de transporte

Som
• Frequência de resposta: 150 - 16 000 Hz
• Impedância: 4 Ohms
• Classificação de Energia RMS: 4 W
• Diâmetro do altifalante: 40 mm
• Tipo: Neodímio
• Melhoramento do som: Amplificador Digital de 

Classe "D", Dynamic Bass Boost, Incredible 
Surround

Alimentação
• Tipo de pilhas: AA
• Tempo de funcionamento a pilhas: 30 hr
• Pilhas incluídas: Não
• Número de pilhas: 4

Comodidade
• Controlo do volume

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,42 x 22,5 x 9,42 cm
• Peso bruto: 0,4 kg
• Peso líquido: 0,229 kg
• Tara: 0,171 kg
• EAN: 87 12581 50193 8

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,9 x 24,9 x 21,7 cm
• Peso bruto: 3,053 kg
• Peso líquido: 1,374 kg
• Tara: 1,679 kg
• EAN: 87 12581 50204 1

Embalagem Interior
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Embalagem interior (C x L x A): 

19,7 x 10,2 x 23,6 cm
• Peso bruto: 0,909 kg
• Peso líquido: 0,458 kg
• Tara: 0,451 kg
• EAN: 87 12581 50205 8
•

Especificações
Coluna MP3 portátil
Universal
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