
 

 

Philips SoundShooter
Draagbare luidsprekers

Twee stuks

SBA3210
Groots geluid, klein formaat

Draagbare luidsprekers die bij een moderne levensstijl passen. De twee luidsprekers zorgen voor 

stereogeluid met behulp van een audio-ingangkabel van 3,5 mm, die op elk apparaat past. En dankzij de 

ingebouwde oplaadbare batterijen speelt u overal muziek af. Gegarandeerd muziekplezier!

Ontworpen voor onderweg
• Ingebouwde oplaadbare batterij zodat u overal muziek kunt afspelen

Indrukwekkend geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS
• Geavanceerde audioprestaties in een compact ontwerp
• Stereogeluid van hoge kwaliteit voor meer muziekplezier

Eenvoudig in gebruik
• Draagtas voor eenvoudig meenemen
• Eén kabel voor opladen en het afspelen van muziek



 Ingebouwde oplaadbare batterij

Speel uw muziek luid af - wanneer dan ook, overal. 
De ingebouwde oplaadbare batterij laat u genieten 
van uw persoonlijke muziek zonder wirwar van 
netsnoeren en speurtochten naar een stopcontact. 
Geniet nu van geweldige muziek met de vrijheid van 
draagbaarheid.

Totaal uitgangsvermogen van 4 W RMS

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid 
voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch 
vermogen dat wordt overgedragen van een 
audioversterker of een luidspreker. RMS wordt 
gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch 
vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en 
de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel 
geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig 
gezegd komt het erop neer dat versterkers worden 

beperkt door de elektrische energie die ze kunnen 
versterken en luidsprekers door de hoeveelheid 
elektrische energie die ze kunnen omzetten in 
geluidsenergie zonder het audiosignaal te 
vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het 
geluidsvermogen van de luidspreker.

Stereogeluid van hoge kwaliteit

Deze twee draagbare luidsprekers zorgen voor een 
natuurlijk stereogeluid; wanneer zij uit elkaar 
worden geplaatst, is het effect nog realistisch en 
mooier.

Eén kabel voor opladen en afspelen

Deze Philips-luidspreker heeft één kabel voor het 
opladen van de batterij en het afspelen van muziek. 
Kabels raken niet meer in de war en u kunt genieten 
van een ongeëvenaarde signaalkwaliteit.
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Specificaties
Compatibel met
• iPhone
• iPod
• MP3-speler
• Smartphones
• PC

Connectiviteit
• Opladen via USB
• Audio-ingang (3,5 mm)

Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 W
• Geluidssysteem: Stereo
• Luidsprekers: 1,5 inch x 2

Vermogen
• Batterijtype: lithium (ingebouwd)
• Gebruikstijd van accu: 8 u

Accessoires
• Een kabel voor: 3,5mm-audio-ingang en opladen via 

USB
• Garantiecertificaat
• Wereldwijde garantiekaart
• Snelstartgids

Productafmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

4,5 x 3,2 x 2,2 inch
• Afmetingen van product (B x H x D): 

11,4 x 8,19 x 5,7 cm
• Gewicht: 0,361 kg
• Gewicht: 0,796 lb
•
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