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Přenosný reproduktor

• Univerzální

SBA3020
Vysoce kvalitní přenosný stereofonní zvuk,

co vydrží po celý den
Tento přenosný reproduktor přináší vysoce kvalitní stereofonní zvuk a je odstíněn proti 
rušení mobilními telefony. Integrovaný kabel lze snadno připojit k mobilním zařízením a 
akumulátor zajistí 8 hodin nepřetržitého přehrávání.

Užijte si hudbu ve stereu
• Atraktivní reproduktory zaplní jakýkoli pokoj hudbou
• Poslouchejte hudbu v luxusním stereofonním podání
• Digitální zesilovač pro zvuk bez rušení
• Lehký a přenosný design pro potěšení z hudby kdykoli
• Technologie odstínění mobilního telefonu zajišťuje zvuk bez praskání
• Univerzální použití: připojení k 3,5mm konektoru sluchátek na vašem zařízení

Vezměte si hudbu s sebou
• Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže udržuje vše úhledné a uspořádané

Praktický design
• Vestavěný skládací podstavec pro směrování zvuku

Silný zvuk
• Dynamické zvýraznění basů - nejhlubší a nejbohatší basy
• Technologie Incredible Surround™ – dokonalejší zvukový vjem



 Zaplňte jakýkoli pokoj hudbou
Atraktivní reproduktorový systém vypadá skvěle 
v jakémkoli pokoji vašeho domu. Můžete si tak 
vychutnat hlasitou hudbu bez sluchátek.

Dynamické zvýraznění basů

Inovativní technologie poskytuje neuvěřitelně 
hluboké a bohaté basy z kompaktních reproduktorů. 
Dynamické zvýraznění basů zdůrazňuje hluboké tóny 
hudby pomocí několika nastavení hlasitosti od nízké 
po vysokou - to vše stisknutím tlačítka!

Incredible Surround™
Technologie Incredible Surround je technologie 
zpracování zvuku vyvinutá společností Philips, která 
významně rozšiřuje zvukové pole a zlepšuje 
prostorový vjem. Důmyslným využitím 
elektronického posunu fází směšuje zvuky levého a 
pravého kanálu způsobem, který zajišťuje zvětšení 
virtuální vzdálenosti mezi příslušnými dvěma 
reproduktory. Toto rozšíření zvyšuje stereofonní 
efekt a vytváří přirozenější reprodukci zvuku. 
Technologie Incredible Surround poskytuje 
dokonalý prostorový zvuk s větší hloubkou a šířkou 
bez použití dalších reproduktorů.

Lehké, přenosné provedení

Odolný a lehký materiál a design znamená, že 
s sebou reproduktory můžete nosit kamkoli.

Stínění mobilního telefonu
Technologie odstínění mobilního telefonu je 
pokročilý design obvodů, který odstraňuje rušení 
mobilními telefony a zajišťuje zvuk bez praskání

Integrovaný systém pro uspořádání 
kabeláže
Integrovaný systém pro uspořádání kabeláže 
znamená, že je výrobek navržen tak, aby byla jeho 
šňůra uložena a zajistila vám úhlednost a 
uspořádanost během cestování nebo při skladování.
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Univerzální kompatibilita
• Libovolné zařízení s 3,5mm konektorem: 

Libovolné zařízení s 3,5mm konektorem

Design a provedení
• Barva(y): Černá s červenými nádechy

Možnosti připojení
• Audio výstup: 3,5 mm konektor

Spotřeba
• Typ adaptéru: Pevná EU zástrčka
• Výstup: < 5 W
• Provozní doba při napájení baterií: 8 h

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,7 x 24,3 x 8,2 cm
• Hrubá hmotnost: 0 505 kg
• Čistá hmotnost: 0,41 kg
• Hmotnost obalu: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 6
• Vnější obal (D x Š x V): 25,8 x 20,6 x 23,9 cm
• Hrubá hmotnost: 3 15 kg
• Čistá hmotnost: 2,46 kg
• Hmotnost obalu: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•
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