
 

 

Philips SoundShooter
Boxă portabilă

Negru

SBA3011BLK
Experienţa dvs. audio 

- Culoarea dvs.
Experienţa dvs. audio, culoarea dvs. - alegerea dvs! Boxa portabilă Philips este partenerul perfect 
pentru un stil de viaţă modern, având un cablu retractabil încorporat de 3,5 mm care se potriveşte 
la orice dispozitiv, plus o baterie reîncărcabilă încorporată pentru redare oriunde.

Sunet impresionant
• Performanţe avansate de sunet într-un design compact

Creată pentru transport
• Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Utilizare simplă
• Port intrare Aux 3,5 mm pentru conectarea la alte dispozitive de muzică
• Cablu retractabil integrat pentru redarea simplă a muzicii
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Compatibil cu
• iPhone
• iPod
• player Mp3
• Smartphone-uri
• PC

Conectivitate
• Cablu retractabil
• Încărcare USB
• Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2W
• Sistem audio: Mono
• Boxe: 1,5"

Alimentare
• Tip baterie: litiu (încorporată)
• Durată de funcţionare cu baterii: 8 oră

Accesorii
• Cablu: Cablu de încărcare USB
• Certificat de garanţie

• Certificat de garanţie internaţională
• Ghid de iniţiere rapidă

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,5 x 8 x 6,2 cm
• Greutate: 0,188 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

10,2 x 13,3 x 8,7 cm
• EAN: 87 12581 68582 9
• Greutate brută: 0,313 kg
• Greutate netă: 0,208 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,105 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,453 kg
• GTIN: 1 87 12581 68582 6
• Cutie exterioară (L x L x Î): 21,6 x 18,4 x 14,6 cm
• Greutate netă: 0,832 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 0,621 kg
•

Specificaţii
Boxă portabilă
Negru
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