
 

 

Philips SoundShooter
Loa bỏ túi

Màu da cam

SBA3011ORG
Âm thanh của bạn - 

màu sắc của bạn
Âm thanh của bạn, màu sắc của bạn - lựa chọn của bạn! Loa bỏ túi Philips bổ sung cho 
phong cách sống hiện đại với dây cáp tích hợp có thể cuộn lại 3,5mm, vừa với bất kỳ thiết 
bị nào, cùng với pin sạc tích hợp cho phép phát lại bất cứ nơi nào.

Âm thanh ấn tượng

• Hiệu suất âm thanh tiên tiến trong một thiết kế nhỏ gọn

Được thiết kế cho khả năng cầm lấy và đi

• Pin sạc tích hợp cho phép phát lại nhạc mọi nơi

Đơn giản trong sử dụng

• Cổng tín hiệu đầu vào 3,5mm cho kết nối với các thiết bị nhạc khác

• Cáp có thể cuộn lại tích hợp giúp phát lại nhạc dễ dàng
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Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 6.5 x 8 x 6.2 cm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 2.6 x 3.1 x 2.4 inch
• Khối lượng: 0,188 kg
• Khối lượng: 0,414 lb

Tương thích với
• iPhone
• iPod
• Máy phát Mp3
• Điện thoại thông minh
• PC

Tính kết nối
• Dây cáp có thể cuộn lại

• Sạc USB
• Kết nối âm thanh: Đường vào 3,5 mm

Âm thanh
• Công suất đầu ra (RMS): 2 W
• Hệ thống âm thanh: Mono
• Loa: 1,5"

Công suất
• Kiểu pin: lithium (tích hợp)
• Thời gian hoạt động bằng pin: 8 giờ

Phu ̣kiêṇ
• Dây cáp: Dây cáp sạc pin USB
• Chứng chỉ bảo hành
• Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu
• Hướng dẫn khởi động nhanh
•

Các thông số
Loa bỏ túi
Màu da cam
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