
 

 

Philips SoundShooter
Φορητά ηχεία

Twins

SBA3210
Δυνατός ήχος, μικρό μέγεθος

Φορητά ηχεία που συμπληρώνουν το σύγχρονο τρόπο ζωής: διπλά ηχεία για αναπαραγωγή 

στερεοφωνικού ήχου μέσω της εισόδου ήχου 3,5 χιλ. που ταιριάζει με κάθε συσκευή, με 

ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να απολαμβάνετε τον ήχο παντού. Εγγυημένη 

μουσική απόλαυση!

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση
• Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού

Εντυπωσιακός ήχος
• Συνολική ισχύς εξόδου 4W RMS
• Εξελιγμένη ηχητική απόδοση σε μικρό μέγεθος
• Στερεοφωνικός ήχος υψηλής ποιότητας, για μεγαλύτερη μουσική απόλαυση

Απλό στη χρήση
• Πρακτική θήκη μεταφοράς
• Ένα καλώδιο τόσο για φόρτιση όσο και για αναπαραγωγή



 Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία

Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. 
Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας 
χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και 
χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε 
υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας 
προσφέρει η φορητότητα.

Συνολική ισχύς εξόδου 4W RMS

H τιμή RMS αναφέρεται στη μέση τετραγωνική 
τιμή, η οποία αποτελεί τυπικό μέγεθος μέτρησης 
της ηχητικής ισχύος ή, ακόμα καλύτερα, της 
ηλεκτρικής ισχύος που μεταφέρεται από έναν 
ενισχυτή ήχου σε ένα ηχείο και μετριέται σε watt. 
Η ποσότητα ηλεκτρικής ισχύος που αποδίδεται 
στο ηχείο και η ευαισθησία αυτού καθορίζει την 
παραγόμενη ηχητική ισχύ. Ουσιαστικά, οι 
ενισχυτές περιορίζονται από την ηλεκτρική 
ενέργεια που μπορούν να πολλαπλασιάσουν και τα 

ηχεία από την ηλεκτρική ενέργεια που μπορούν να 
μετατρέψουν σε ηχητική ενέργεια, χωρίς να 
παραμορφώνεται το ηχητικό σήμα. Όσο 
περισσότερα τα watt, τόσο καλύτερη η ηχητική 
ισχύς που εκπέμπει το ηχείο.

Στερεοφωνικός ήχος υψηλής 
ποιότητας

Αυτά τα διπλά φορητά ηχεία δημιουργούν φυσικό 
στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν τοποθετούνται 
ξεχωριστά. Το αποτέλεσμα είναι πιο ρεαλιστικό 
και απολαυστικό.

Φόρτιση και αναπαραγωγή με ένα μόνο 
καλώδιο

Αυτό το ηχείο της Philips συνοδεύεται από ένα 
μόνο καλώδιο, τόσο για φόρτιση της μπαταρίας 
όσο και για αναπαραγωγή μουσικής μέσω της 
βοηθητικής εισόδου. Ξεχάστε την ακαταστασία 
των καλωδίων και απολαύστε ποιότητα σήματος 
χωρίς συμβιβασμούς.
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Προδιαγραφές
Συμβατότητα με
• iPhone
• iPod
• Συσκευή MP3
• Smartphone
• PC

Συνδεσιμότητα
• Φόρτιση USB
• Είσοδος ήχου (3,5 χιλ.)

Ήχος
• Ισχύς εξόδου (RMS): 4W
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Ηχεία: 1,5'' x 2

Ρεύμα
• Τύπος μπαταριών: λιθίου (ενσωματωμένη)
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Αξεσουάρ
• Ένα καλώδιο για: σύνδεση στην είσοδο 3,5 χιλ. 
και φόρτιση μέσω θύρας USB

• Πιστοποιητικό εγγύησης
• Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

4,5 x 3,2 x 2,2 ίντσες
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

11,4 x 8,19 x 5,7 εκ.
• Βάρος: 0,361 κ.
• Βάρος: 0,796 lb
•
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