
 

 

Philips SoundShooter
Caixa acústica portátil

Preta

SBA3011BLK
Seu som, sua cor

Seu som, sua cor, sua escolha! Caixa acústica portátil Philips que complementa um estilo de vida 
moderno com um cabo retrátil integrado de 3,5mm compatível com qualquer dispositivo, além 
de uma bateria recarregável integrada para reprodução aonde quer que você vá.

Som impressionante
• Desempenho de som avançado e design compacto

Próprias para transporte
• Bateria recarregável integrada para reprodução de música onde quer que você vá

Simples de usar
• Entrada Aux-in de 3,5mm para conexão com outros dispositivos de música
• Cabo retrátil integrado para reproduzir as músicas com mais facilidade
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Compatível com
• iPhone
• iPod
• MP3 player
• Smartphones
• PC

Conectividade
• Cabo retrátil
• Carregamento via USB
• Conexões de áudio: Entrada Line In de 3,5 mm

Som
• Potência de saída (W RMS): 2W
• Sistema de áudio: Mono
• Caixas de som: 1,5"

Alimentação
• Tipo de bateria: lítio (integrada)
• Tempo de operação com bateria: 8 h

Acessórios
• Cabo: Cabo para carregamento USB
• Certificado de garantia
• Folheto de garantia mundial
• Guia de início rápido

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6,5 x 8 x 6,2 cm
• Peso: 0,134 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

8,7 x 10,2 x 13,3 cm
• EAN: 87 12581 68582 9
• Peso bruto: 0,313 kg
• Peso líquido: 0,208 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Papelão
• Peso da embalagem: 0,105 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal

Embalagem externa
• Peso bruto: 1,403 kg
• GTIN: 1 87 12581 68582 6
• Embalagem externa (L x L x A): 

21,6 x 18,4 x 14,6 cm
• Peso líquido: 0,832 kg
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Peso da embalagem: 0,571 kg
•

Especificações
Caixa acústica portátil
Preta
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