
 

 

Philips
Draagbare luidspreker

Universeel

SBA3020
Overal hoogwaardig stereogeluid

de hele dag lang
Deze draagbare luidspreker biedt hoogwaardig stereogeluid zonder storingen door 
mobiele signalen. De geïntegreerde kabel is gemakkelijk op mobiele toestellen aan te 
sluiten en de oplaadbare batterij biedt 8 uur onafgebroken speelplezier.

In stereo van muziek genieten
• De aantrekkelijke luidsprekers vullen iedere kamer met uw muziek
• Luister naar uw muziek met luxueus stereogeluid
• Digitale versterker voor storingsvrij geluid
• Lichtgewicht, draagbaar ontwerp voor muziekplezier waar u ook bent
• Met de technologie ter voorkoming van storing door mobiele telefoons geniet u ongestoord 

van prachtig geluid
• Universeel: werkt via de hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm op uw apparaat

Neem uw muziek met u mee
• Geïntegreerd kabelbeheer voor netjes opbergen

Slank design
• Ingebouwde, inklapbare standaard om het geluid te richten

Krachtig geluid
• Dynamic Bass Boost - hoor de diepste, rijkste bas
• Incredible Surround™ voor nog beter audioplezier



 Vul iedere kamer met uw muziek
Het aantrekkelijke luidsprekersysteem staat 
geweldig in iedere kamer van uw huis, zodat u niet 
meer via een hoofdtelefoon naar uw muziek hoeft te 
luisteren.

Dynamic Bass Boost

De innovatieve technologie zorgt voor een 
ongelooflijk diepe, rijke bas uit compacte 
luidsprekers. Met één druk op de knop wijzigt u de 
verschillende volume-instellingen en haalt u met de 
Dynamic Bass Boost de bas van de muziek naar 
voren.

Incredible Surround™
Incredible Surround is een geluidstechnologie van 
Philips die het geluidsveld drastisch vergroot, 
waardoor u het geluid echt ondergaat. Incredible 
Surround werkt met geavanceerde elektronische 
faseverschuiving, waarmee het geluid links en rechts 
zo gemixt wordt dat de virtuele afstand tussen de 
twee luidsprekers wordt vergroot. Deze bredere 
spreiding vergroot het stereo-effect en zorgt voor 
een natuurlijkere geluidsdimensie. Met Incredible 
Surround ervaart u totale Surround met een dieper 
en breder geluid zonder het gebruik van extra 
luidsprekers.

Lichtgewicht, draagbaar ontwerp

Dankzij het duurzame en lichte materiaal en ontwerp 
kunt u de luidsprekers overal mee naartoe nemen.

Technologie ter voorkoming van storing 
door mobiele telefoons
Het geavanceerde circuitontwerp blokkeert storing 
door mobiele telefoons en verzekert u van 
storingsvrij geluid

Geïntegreerd kabelbeheer
Geïntegreerd kabelbeheer laat u de snoeren netjes 
wegwerken, zodat u het apparaat probleemloos kunt 
meenemen of opbergen.
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Universeel compatibel
• Elk apparaat met een aansluiting van 3,5 mm: Elk 

apparaat met een aansluiting van 3,5 mm

Ontwerp en afwerking
• Kleur(en): Zwart met rode accenten

Connectiviteit
• Audio-uitgang: 3,5 mm aansluiting

Vermogen
• Adaptertype: Vaste EU-stekker
• Uitvoer: 5 W
• Gebruikstijd van accu: 8,0 uur

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy

• Verpakkingstype: Dummy
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

8,5 x 23 x 10 cm
• Brutogewicht: 0,498 kg
• Nettogewicht: 0,409 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,089 kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 6
• Omdoos (L x B x H): 25,5 x 20,5 x 23,5 cm
• Brutogewicht: 3,248 kg
• Nettogewicht: 2,454 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,794 kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•
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