
 

 

Philips
Przenośny głośnik

• Uniwersalna

SBA3020
Przenośny, wysokiej jakości dźwięk stereo

przez cały czas
Ten przenośny głośnik zapewnia wysokiej jakości dźwięk stereofoniczny i jest odporny na 
zakłócenia z telefonów komórkowych. Zintegrowany przewód umożliwia łatwe podłączanie 
urządzeń przenośnych, a akumulator zapewnia 8 godzin ciągłego odtwarzania.

Niesamowity dźwięk stereo
• Eleganckie głośniki, które wypełnią muzyką dowolne pomieszczenie
• Muzyka z bogatym, stereofonicznym dźwiękiem
• Wzmacniacz cyfrowy zapewnia dźwięk bez zakłóceń
• Lekka konstrukcja zapewnia większą przyjemność ze słuchania muzyki
• Technologia ekranowania telefony komórkowego oznacza dźwięk bez zakłóceń
• Uniwersalny — współpracuje z gniazdem słuchawek 3,5 mm Twojego odtwarzacza

Zabierz muzykę ze sobą
• Zintegrowana funkcja porządkowania przewodów pozwala zadbać o dobrą organizację i 

porządek

Elegancka stylistyka
• Wbudowana składana podstawa pozwala wybrać kierunek emisji dźwięku

Potężny dźwięk
• Dynamiczne wzmocnienie basów — usłysz głębsze, bogatsze basy
• Incredible Surround™ to więcej przyjemności z muzyki



 Wypełnij swoją muzyką dowolne 
pomieszczenie.
Elegancki zestaw głośników świetnie wygląda w 
każdym pomieszczeniu i pozwala słuchać muzyki bez 
użycia słuchawek.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Innowacyjna technologia umożliwia odtwarzanie 
nieprawdopodobnie głębokich, bogatych basów z 
niewielkich głośników. Funkcja dynamicznego 
wzmocnienia basów uwydatnia basy w nagraniu 
muzycznym w całym zakresie ustawień poziomu 
głośności — od niskiego do wysokiego — za 
naciśnięciem jednego przycisku!

Technologia Incredible Surround™
Incredible Surround™ to technologia audio firmy 
Philips, która, za pomocą najnowocześniejszych 
metod elektronicznego przesunięcia fazowego, 
sprawia, że dźwięk z lewego i prawego kanału jest 
miksowany w ten sposób, aby zwiększyć wirtualną 
odległość między dwoma głośnikami. Większa 
rozpiętość znacznie uwydatnia efekt stereofoniczny i 
tworzy naturalniejszy wymiar dźwięku. Incredible 
Surround™ umożliwia przeżywanie całkowicie 
przestrzennego efektu z większą głębią i rozpiętością 
dźwięku, bez korzystania z dodatkowych głośników.

Lekka konstrukcja ułatwiająca 
przenoszenie

Dzięki wytrzymałemu i lekkiemu materiałowi oraz 
wykonaniu, z głośników można korzystać w 
dowolnym miejscu.

Ekranowanie telefonu komórkowego
Technologia ekranowania telefonu komórkowego 
obejmuje zaawansowane wzorce obwodów 
elektrycznych, które odcinają interferencję telefonu 
komórkowego i zapewniają dźwięk bez zakłóceń

Zintegrowana funkcja porządkowania 
przewodów
Zintegrowana funkcja porządkowania przewodów 
oznacza, że urządzenie jest przystosowane do 
mieszczenia przewodów w taki sposób, aby ułatwić 
transport lub przechowywanie.
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Zgodność ze wszystkimi urządzeniami
• Dowolne urządzenie z gniazdem 3,5 mm: Dowolne 

urządzenie z gniazdem 3,5 mm

Stylistyka i wykończenie
• Kolor(y): Czarny z czerwonymi akcentami

Możliwości połączeń
• Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm

Zasilanie
• Typ zasilacza: Wtyczka EU
• Moc wyjściowa: 5 W
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton

• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

9,7 x 24,3 x 8,2 cm
• Waga brutto: 0,505 kg
• Waga netto: 0,41 kg
• Ciężar opakowania: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 6
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

25,8 x 20,6 x 23,9 cm
• Waga brutto: 3,15 kg
• Waga netto: 2,46 kg
• Ciężar opakowania: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•

Dane techniczne
Przenośny głośnik
Uniwersalna
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