
 

 

Philips SoundShooter
Портативни 
високоговорители

• Twins

SBA3210
Мощен звук, малък размер

Портативни тонколони, които допълват модерния стил на живот. Двете мембрани 

възпроизвеждат стерео звук през универсален 3,5 мм аудио вход, подходящ за всяко 

устройство, а вградените акумулаторни батерии позволяват възпроизвеждане, където и да сте. 

Гарантирано удоволствие от музиката!

Грабвате и потегляте
• Вградена акумулаторна батерия, за да слушате музика навсякъде

Впечатляващ звук
• Обща изходна мощност 4 W RMS
• Усъвършенствани звукови характеристики в компактна конструкция
• Висококачествен стерео звук за по-пълно удоволствие от музиката

Използване с лекота
• Чантичка за носене за удобно пътуване
• Един кабел за зареждане и възпроизвеждане на музика



 Вградена акумулаторна батерия

Слушайте музика с мощен звук – навсякъде и по 
всяко време. Вградената акумулаторна батерия ви 
позволява да се наслаждавате на любимата си 
музика без плетеницата от захранващи кабели и 
без неудобството да търсите електрически 
контакт. Слушате прекрасна музика, сега със 
свободата на пълната преносимост.

Обща изходна мощност 4 W RMS

RMS, или средно квадратична стойност, е 
обичайната мярка за звуковата мощност или по-
точно за електрическата мощност, предавана от 
аудио усилвателя към високоговорителя и 
измервана във ватове. Количеството 
електрическа мощност, предавана към 
високоговорителя, и неговата чувствителност 
определят мощността на генерирания звук. 
Усилвателите биват ограничавани предимно от 
електрическата енергия, която са способни да 

усилват, а високоговорителите - от 
електрическата енергия, която са способни да 
превръщат в акустична, без да изкривяват 
аудиосигнала. Колкото по-голяма е 
консумираната мощност, толкова по-добра е 
звуковата мощност на високоговорителя.

Висококачествен стерео звук

Двете портативни тонколони създават зона на 
естествен стереозвук, когато са на разстояние 
една от друга, при което ефектът е по-
реалистичен и въздействащ.

Зареждане и възпроизвеждане през 
един кабел

Тази тонколона Philips има един кабел за 
зареждане на батерията и възпроизвеждане на 
музиката от входа Aux. Удобно премахване на 
плетеницата от кабели и качество на сигнала без 
компромиси.
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Спецификации
Съвместим с
• iPhone
• iPod
• MP3 плейър
• Смартфони
• PC

Възможности за свързване
• Зареждане от USB
• Аудио вход (3,5 мм)

Звук
• Изходна мощност (RMS): 4 W
• Звукова система: Стерео
• Високоговорители: 1,5" - 2 бр.

Power
• Тип батерия: литиева (вградена)
• Време на работа на батерии: 8 ч

Аксесоари
• Кабел за: 3,5 мм аудио вход и зареждане от USB
• Гаранционна карта
• Листовка с гаранция за цял свят
• Ръководство за бърз старт

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

4,5 x 3,2 x 2,2 инч
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

11,4 x 8,19 x 5,7 см
• Тегло: 0,361 кг
• Тегло: 0,796 lb
•
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