
 

 

Philips
Altifalante portátil

• Universal

SBA3020
Som estéreo portátil de alta qualidade

que dura todo o dia
Este altifalante portátil proporciona um som estéreo de alta qualidade e está protegido 
contra interferências de telemóveis. O cabo integrado liga-se facilmente a dispositivos 
móveis e a bateria recarregável proporciona 8 horas de reprodução contínua.

Desfrute da sua música em estéreo
• Os atractivos altifalantes enchem qualquer divisão com a sua música
• Ouça a sua música em som estéreo de luxo
• Amplificador digital para som sem interferências
• Design leve e portátil para desfrutar da música a qualquer hora
• Tecnologia bloqueadora de telemóveis para som sem estática
• Universal: funciona a partir da entrada de auscultadores de 3,5 mm do seu dispositivo

Leve a sua música consigo
• Arrumação de cabos integrada mantém tudo arrumado e organizado

Design inteligente
• Suporte rebatível incorporado para direccionar o som

Som potente
• Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
• Incredible Surround™ para maior prazer sonoro



 Encha qualquer divisão com a sua 
música
O atractivo sistema de altifalantes fica bem em 
qualquer divisão da casa para que possa desfrutar da 
sua música alto e não através dos auscultadores.

Dynamic Bass Boost

Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves 
incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas 
compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos 
sons graves da música ao longo da variação de 
volume, de baixo até alto – com o toque de um 
botão!

Incredible Surround™
Incredible Surround é uma tecnologia áudio da 
Philips que melhora drasticamente o campo sonoro 
para total concentração do ouvinte no som. Ao 
utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia 
avançada, o Incredible Surround mistura os sons da 
esquerda e da direita, aumentando a distância virtual 
entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora 
bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão 
sonora mais natural. O Incredible Surround oferece 
uma experiência surround total com maior 
profundidade e amplitude do som, sem precisar de 
mais altifalantes.

Design leve, portátil

O material resistente e leve possibilita o transporte 
dos altifalantes para qualquer lugar.

Tecnologia bloqueadora de telemóveis
A tecnologia bloqueadora de telemóveis consiste 
num design de circuitos avançado que elimina a 
interferência dos telemóveis para garantir som sem 
estática

Arrumação de cabos integrada
Arrumação de cabos integrada significa que o 
produto é concebido para guardar os cabos e 
manter tudo arrumado e organizado para transporte 
ou armazenamento.
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Compatibilidade universal
• Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm: 

Qualquer dispositivo com uma ficha de 3,5 mm

Design e acabamento
• Cor(es): Preto com pormenores em vermelho

Conectividade
• Saída áudio: Ficha de 3,5 mm

Alimentação
• Tipo de adaptador: Ficha EU fixa
• Saída: 5 W
• Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa

• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

9,7 x 24,3 x 8,2 cm
• Peso bruto: 0.505 kg
• Peso líquido: 0,41 kg
• Tara: 0,095 kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 6
• Embalagem exterior (C x L x A): 

25,8 x 20,6 x 23,9 cm
• Peso bruto: 3,15 kg
• Peso líquido: 2.46 kg
• Tara: 0,69 kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•

Especificações
Altifalante portátil
Universal
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