
 

 

Philips SoundShooter
Altifalante portátil

Alumínio

SBA3110
Grande em som, pequeno 

em tamanho
Um altifalante em alumínio para o seu estilo de vida em movimento, com um cabo retráctil integrado 

de entrada auxiliar de 3,5 mm. Acabaram-se os fios emaranhados, acabaram-se os cabos desarrumados. 

Além disso, uma bateria recarregável incorporada permite reproduzir em qualquer local. Tudo 

perfeitamente organizado.

Som impressionante
• Diafragma do altifalante em neodímio para um som rico e cristalino
• Desempenho áudio de som avançado num design compacto

Concebido para ser só pegar e sair
• Bateria recarregável incorporada para reproduzir música em qualquer local

Utilização simples
• Entrada auxiliar de 3,5 mm para ligação a outros dispositivos de música
• Cabo retráctil incorporado para reprodução fácil de música
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

5,7 x 8,12 x 5,7 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

2,2 x 3,2 x 2,2 polegada
• Peso: 0,205 kg
• Peso: 0,452 lb

Compatível com
• Smartphones
• iPhone
• iPod
• Leitor de MP3
• PC

Conectividade
• Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm

• Carregamento por USB
• Cabo retráctil

Som
• Potência de saída (RMS): 2 W
• Sistema de som: Mono
• Altifalantes: 1,5"

Alimentação
• Tipo de pilhas: lítio (incorporada)
• Tempo de funcionamento a pilhas: 8 hr

Acessórios
• Certificado de garantia
• Folheto de garantia mundial
• Manual de início rápido
• Cabo: Cabo de carregamento USB
•

Especificações
Altifalante portátil
Alumínio  
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