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Φορητό ηχείο

• Γενικής χρήσης

SBA3020
Φορητός, στερεοφωνικός ήχος υψηλής ποιότητας
που διαρκεί όλη μέρα
Αυτό το φορητό ηχείο παρέχει στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας, και είναι θωρακισμένο από 

τις παρεμβολές των κινητών τηλεφώνων. Το ενσωματωμένο καλώδιο συνδέεται εύκολα σε κινητά 

τηλέφωνα, ενώ η επαναφορτιζόμενη μπαταρία προσφέρει 8 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής.

Ακούστε τη μουσική σας στερεοφωνικά
• Ελκυστικά ηχεία γεμίζουν οποιονδήποτε χώρο με τη μουσική σας
• Ακούστε τη μουσική σας με πολυτελή στερεοφωνικό ήχο
• Ψηφιακός ενισχυτής για ήχο χωρίς παρεμβολές
• Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή
• Τεχνολογία θωράκισης κινητού τηλεφώνου, για ήχο χωρίς παράσιτα
• Γενικής χρήσης: Λειτουργεί μέσω της υποδοχής ακουστικών 3,5 χιλ. της συσκευής σας

Πάρτε τη μουσική μαζί σας
• Με την ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίου αποφεύγετε την ακαταστασία

Έξυπνη σχεδίαση
• Ενσωματωμένη πτυσσόμενη βάση για την κατεύθυνση του ήχου

Δυναμικός ήχος
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων - Το πιο βαθύ και πλούσιο μπάσο που έχετε ακούσει
• Incredible Surround™ για μεγαλύτερη απόλαυση ήχου



 Γεμίστε οποιονδήποτε χώρο με τη 
μουσική σας
Το ελκυστικό σύστημα ηχείων φαίνεται 
εκπληκτικό σε οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού 
σας και έτσι μπορείτε να απολαύσετε τη μουσική 
σας δυνατά και όχι μόνο στα ακουστικά σας.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων

Η πρωτοποριακή τεχνολογία παρέχει απίστευτα 
βαθύ και πλούσιο μπάσο από συμπαγή ηχεία. Με 
τη δυναμική ενίσχυση των μπάσων τονίζονται οι 
χαμηλές συχνότητες της μουσικής σας, σε όποια 
ένταση και αν ακούτε - σιγά ή δυνατά – με το 
πάτημα ενός κουμπιού!

Incredible Surround™
Το Incredible Surround είναι μια τεχνολογία ήχου 
της Philips που μεγεθύνει εντυπωσιακά το ηχητικό 
πεδίο για να σας βυθίσει στον ήχο. Mιξάρει τους 
ήχους των αριστερών και δεξιών ηχείων 
αυξάνοντας την αίσθηση που δίνει ο χώρος ως 
προς τον αναπαραγόμενο ήχο. Αυτή η ευρύτερη 
κάλυψη βελτιστοποιεί την στερεοφωνική 
απόδοση και δημιουργεί μια φυσικότερη ηχητική 
διάσταση. Το Incredible Surround σάς επιτρέπει να 
έχετε απόλυτη εμπειρία surround ήχου με 
μεγαλύτερο βάθος και πλάτος χωρίς τη χρήση 
πρόσθετων ηχείων.

Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός

Το ανθεκτικό, ελαφρύ υλικό και ο σχεδιασμός σας 
δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα ηχεία 
όπου και αν πάτε.

Θωράκιση κινητού τηλεφώνου
Η τεχνολογία θωράκισης κινητού τηλεφώνου είναι 
ένα κύκλωμα προηγμένου σχεδιασμού που 
εμποδίζει τις παρεμβολές των κινητών 
τηλεφώνων και εξασφαλίζει ήχο χωρίς παράσιτα

Ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίου
Η ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίου είναι το 
προϊόν που σχεδιάστηκε ώστε να συγκρατεί τα 
καλώδια, ώστε να αποφεύγεται η ακαταστασία και 
να διευκολύνεται η μεταφορά και η φύλαξη.
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Συμβατότητα γενικής χρήσης
• Κάθε συσκευή με βύσμα 3,5 χιλ.: Κάθε συσκευή 
με βύσμα 3,5 χιλ.

Σχεδιασμός και φινίρισμα
• Χρώμα(τα): Μαύρο με κόκκινες λεπτομέρειες

Συνδεσιμότητα
• Έξοδος ήχου: Βύσμα 3,5 χιλ.

Ρεύμα
• Τύπος τροφοδοτικού: Τυποποιημένο βύσμα EΕ
• Έξοδος: 5W
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

9,7 x 24,3 x 8,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,505 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,41 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,095 κ.
• EAN: 87 12581 59471 8

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

25,8 x 20,6 x 23,9 εκ.
• Μικτό βάρος: 3,15 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,46 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,69 κ.
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
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