
 

 

Philips
Bärbara högtalare

Universell

SBA3020
Bärbart, högkvalitativt stereoljud

som räcker hela dagen
Den här bärbara högtalaren ger högkvalitativt stereoljud och är skyddade mot störningar 
från mobiltelefoner. Den inbyggda kabeln ansluts enkelt till mobila enheter, och det 
laddningsbara batteriet ger åtta timmars kontinuerlig uppspelning.

Lyssna på musik i stereo
• Snygga högtalare som fyller alla rum med musik
• Lyssna på musik i lyxigt stereoljud
• Digital förstärkare för ljud utan störningar
• Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
• Avskärmningstekniken för mobiltelefoner för ett brusfritt ljud
• Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag

Ta musiken med dig
• Ordning och reda med integrerad kabelhantering

Smart design
• Inbyggt vikbart stativ för att rikta ljudet

Kraftfullt ljud
• Dynamic Bass Boost - lyssna på det djupaste, rikaste basljudet
• Incredible Surround™ för ett större ljud



 Fyll alla rum med din musik
Det snygga högtalarsystemet gör sig bra i vilket rum 
som helst. Du kan lyssna på musik högt istället för i 
hörlurar.

Dynamic Bass Boost

Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt och rikt 
basljud med kompakta högtalare. Dynamic Bass 
Boost framhäver musikens basregister i alla olika 
volyminställningar, från låg till hög - med en enda 
knapptryckning!

Incredible Surround™
Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips 
som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan 
försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska 
fasförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda 
ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan 
de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade 
bredden leder till bättre stereoeffekt och skapar mer 
naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger 
dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med 
större djup och bredare ljud, utan att du behöver 
använda fler högtalare.

Lätt, bärbar design

Det tåliga lätta materialet och designen innebär att 
du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Avskärmning för mobiltelefoner
Avskärmningstekniken för mobiltelefoner är en 
avancerad kretsdesign som motverkar störningar 
från mobiltelefonen och ger ett brusfritt ljud

Integrerad kabelhantering
Integrerad kabelhantering innebär att produkten är 
utformad för att rymma sladdarna så att allt är i sin 
ordning inför resa eller förvaring.
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Universell kompatibilitet
• Alla enheter med ett 3,5 mm-uttag: Alla enheter 

med ett 3,5 mm-uttag

Design och finish
• Färg(er): Svart med röda detaljer

Anslutningar
• Ljudutgång: 3,5 mm-uttag

Effekt
• Adaptertyp: Fast EU-kontakt
• Utgång: 5 W
• Drifttid för batteri: 8 tim

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy

• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

8,5 x 23 x 10 cm
• Bruttovikt: 0,498 kg
• Nettovikt: 0,409 kg
• Taravikt: 0,089 kg
• EAN: 87 12581 59471 8

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 25,5 x 20,5 x 23,5 cm
• Bruttovikt: 3,248 kg
• Nettovikt: 2,454 kg
• Taravikt: 0,794 kg
• GTIN: 1 87 12581 59471 5
•
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