
 

 

Philips SoundShooter
Φορητό ηχείο

Γενικής χρήσης, 3,5 χιλ.

SBA3005
Δυνατός ήχος, μικρό μέγεθος

Ένα ηχείο γενικής χρήσης για το δραστήριο τρόπο ζωής σας, το οποίο διαθέτει ενσωματωμένο 

τυλιγόμενο καλώδιο εισόδου ήχου με βύσμα 3,5 χιλ. Δεν χρειάζεται πλέον να αγωνίζεστε να 

ξεμπλέξετε τα καλώδια. Επιπλέον, διαθέτει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία για να 

απολαμβάνετε τον ήχο παντού. Σούπερ!

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού

Εντυπωσιακός ήχος
• Εξελιγμένη ηχητική απόδοση σε μικρό μέγεθος

Απλό στη χρήση
• Ενσωματωμένο τυλιγόμενο καλώδιο, για εύκολη αναπαραγωγή μουσικής



 Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. 
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας 
χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και 
χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε 
υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας 
προσφέρει η φορητότητα.

Ενσωματωμένο τυλιγόμενο καλώδιο

Το ενσωματωμένο τυλιγόμενο καλώδιο 
ελαχιστοποιεί το μπλέξιμο των καλωδίων και είναι 
ιδανικό για τη διαχείρισή τους. Επίσης, επιτρέπει 
την εύκολη αποθήκευση των ακουστικών όταν δεν 
χρησιμοποιούνται.
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Συμβατότητα με
• iPhone
• Έλεγχος ταυτότητας
• Συσκευή MP3
• Smartphone

Συνδεσιμότητα
• Αποσπώμενο καλώδιο
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 W
• Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος
• Ηχεία: 2,5"

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείων: Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Αξεσουάρ
• Ένα καλώδιο για: σύνδεση στην είσοδο ήχου 3,5 
χιλ. και φόρτιση μέσω θύρας micro USB

• Πιστοποιητικό εγγύησης
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
•

Προδιαγραφές
Φορητό ηχείο
Γενικής χρήσης, 3,5 χιλ.

http://www.philips.com

