
 

 

Philips SoundShooter
Портативна тонколона

Универсална 3,5 мм

SBA3005
Мощен звук, малък размер

Универсална тонколона за вашия активен стил на живот, с вграден прибиращ се кабел 
за 3,5-мм аудио вход. Край на бъркотията от заплетени кабели. Плюс вградена 
акумулаторна батерия за възпроизвеждане, където и да сте. Наистина подредено.

Грабвате и потегляте
• Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

Впечатляващ звук
• Усъвършенствани звукови характеристики в компактна конструкция

Използване с лекота
• Вграден прибиращ се кабел за лесно възпроизвеждане на музика



 Вградена акумулаторна батерия

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по 
всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви 
позволява да се наслаждавате на любимата си 
музика без плетеницата от захранващи кабели и 
без неудобството да търсите електрически 
контакт. Слушате прекрасна музика, сега със 
свободата на пълната преносимост.

Вграден прибиращ се кабел

Вграденият прибиращ се кабел намалява 
опасността от заплитане и е идеален за 
подреждане на кабелите. Той позволява и лесно 
прибиране на тонколоната, когато не се използва.
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Съвместим с
• iPhone
• iPod
• MP3 плейър
• Смартфони

Възможности за свързване
• Прибиращ се кабел
• Аудио вход (3,5 мм)

Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 W
• Звукова система: Моно
• Говорители: 2,5"

Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: Система с 
неодимови магнити

Захранване
• Тип батерия: литиева (вградена)
• Време на работа на батерии: 8 ч

Аксесоари
• Кабел за: 3,5 мм аудио вход и зареждане от 

micro USB
• Гаранционна карта
• Листовка с гаранция за цял свят
• Ръководство за бърз старт
•
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