
 

 

Philips
Bärbar MP3-högtalare

• Universell 3,5 mm

SBA3000
Exceptionell bas

för musiklyssning i farten
Rör dig till musiken! Få stereoljud vart du än går från en resehögtalare med rikt basljud. 
Fäst anslutningskabeln som en bärsnodd för enkel bärbarhet. Inuti sitter en digital 
förstärkare som eliminerar störningar från mobiltelefonen.

Lyssna på musik i stereo
• Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
• Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
• Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig
• 30 timmars kontinuerlig uppspelning utan trassel
• Batteridriven för bärbarhet
• Fodralet skyddar högtalarna när du inte använder dem
• Anslutningskabeln förvandlas till bärsnodd för enkel bärbarhet

Kraftfullt ljud
• Dynamic Bass Boost - lyssna på det djupaste, rikaste basljudet
• Digital klass D-förstärkare ger ljud med hög kvalitet
• Incredible Surround™ för ett större ljud



 Dynamic Bass Boost

Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt och rikt 
basljud med kompakta högtalare. Dynamic Bass 
Boost framhäver musikens basregister i alla olika 
volyminställningar, från låg till hög - med en enda 
knapptryckning!

30 timmars kontinuerlig uppspelning
Den här högtalaren drivs på batterier och du kan 
lyssna på musik i farten i upp till 30 timmar med 
kontinuerlig uppspelning utan trassel.

Batteridriven
Drivs av batterier, så du kan enkelt ta med den och 
lyssna på din musik var som helst.

Fodral

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

Klass D-förstärkare
I en digital Class D Amplifier™ konverteras analoga 
signaler till digitala och därefter förstärks signalens 
digitala kvalitet. Signalen skickas sedan genom ett 
demoduleringsfilter för att ges den slutliga kvaliteten. 
Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar 
som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad 
ljudkvalitet. Dessutom är en digital Class D 

Amplifier™ mer än 90 % effektivare jämfört med 
traditionella AB-förstärkare. Den här högre 
effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull 
förstärkare med litet footprint.

Incredible Surround™
Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips 
som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan 
försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska 
fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda 
ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan 
de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade 
bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer 
naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger 
dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med 
större djup och bredare ljud, utan att du behöver 
använda fler högtalare.

Lätt, bärbar design

Det tåliga lätta materialet och designen innebär att 
du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Anslutningskabeln fungerar även som 
bärsnodd
Ta med dig högtalarna! När du vill ta med dig din 
musik återansluter du anslutningskabeln och sätter 
fast den så att du kan använda den som en praktisk 
bärsnodd.

Avskärmning för mobiltelefoner
Avskärmningstekniken för mobiltelefoner är en 
avancerad kretsdesign som motverkar störningar 
från mobiltelefonen och ger ett brusfritt ljud

3,5 mm universalhörlursuttag
Kan användas med alla mobila enheter som har ett 
3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-
spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner 
med flera – genom Plug and Play.
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Specifikationer
Design och finish
• Färg(er): Black

Tillbehör
• Bärväska: bärväska medföljer
• Batterier: ingår ej

Ljud
• Frekvensåtergivning: 150–16 000 Hz
• Impedans: 4
• Märkeffekt för RMS: 4 W
• Högtalardiameter: 40 mm
• Typ: Neodymium
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare, DBB 

(Dynamic Bass Boost), Incredible Surround

Effekt
• Batterityp: AA
• Drifttid för batteri: 30 tim
• Antal batterier: 4

Bekvämlighet
• Volymkontroll: volymkontrollsfunktion

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

9,42 x 22,5 x 9,42 cm
• Bruttovikt: 0,4 kg
• Nettovikt: 0,229 kg
• Taravikt: 0,171 kg
• EAN: 87 12581 50193 8

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 31,9 x 24,9 x 21,7 cm
• Bruttovikt: 3,053 kg
• Nettovikt: 1,374 kg
• Taravikt: 1,679 kg
• EAN: 87 12581 50204 1

Inre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Inre kartong (L x B x H): 19,7 x 10,2 x 23,6 cm
• Bruttovikt: 0,909 kg
• Nettovikt: 0,458 kg
• Taravikt: 0,451 kg
• EAN: 87 12581 50205 8
•
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