
 

 

Philips SoundShooter
Głośniki przenośne

Dwie sztuki

SBA3210
Potężny dźwięk, niewielkie 

wymiary
Przenośne głośniki wpisujące się w nowoczesny stylu życia. Podwójne głośniki odtwarzają dźwięk 

stereofoniczny przez uniwersalne wejście audio 3,5 mm, które pasuje do każdego urządzenia, a 

wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie w dowolnym miejscu. Muzyczna satysfakcja 

gwarantowana!

Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu
• Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu

Dźwięk robiący wrażenie
• Całkowita moc wyjściowa 4 W RMS
• Zaawansowana jakość dźwięku w niewielkiej obudowie
• Wysoka jakość dźwięku stereo pozwala lepiej cieszyć się muzyką

Prosta obsługa
• Torebka do przenoszenia ułatwiająca przewożenie
• Jeden przewód umożliwia ładowanie i odtwarzanie muzyki



 Wbudowany akumulator

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. 
Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się 
ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi 
się przewodami zasilającymi i uciążliwego 
poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości 
przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w 
każdym miejscu.

Całkowita moc wyjściowa 4 W RMS

RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną 
dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę 
mocy dźwięku, a raczej moc prądu przesyłanego ze 
wzmacniacza dźwięku do głośnika, mierzonego w 
watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do 
głośnika oraz jej czułość określa moc generowanego 
dźwięku. Zasadniczo, wzmacniacze dźwięku są 
ograniczane przez energię elektryczną, którą mogą 

wzmocnić, a głośniki — przez energię elektryczną, 
którą mogą przetworzyć na energię akustyczną, nie 
powodując powstania zniekształceń sygnału audio. 
Im wyższa moc w watach, tym lepsza moc dźwięku 
emitowanego przez głośnik.

Wysokiej jakości dźwięk stereofoniczny

Ustawienie tych dwóch przenośnych głośników z 
dala od siebie zapewnia naturalniejszą stereofoniczną 
scenę dźwiękową, dzięki czemu dźwięk jest bardziej 
realistyczny, a jego słuchanie o wiele przyjemniejsze.

Ładowanie i odtwarzanie za 
pośrednictwem jednego przewodu

Ten głośnik firmy Philips jest wyposażony w jeden 
przewód umożliwiający ładowanie akumulatora i 
odtwarzanie muzyki przez wejście AUX. Pozwala to 
uniknąć bałaganu i zachować wysoką jakość sygnału.
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Dane techniczne
Zgodność z
• iPhone
• iPod
• Odtwarzacz Mp3
• Smartfony
• PC

Możliwości połączeń
• Ładowanie przez USB
• Wejście audio (3,5 mm)

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 4 W
• System dźwięku: Stereo
• Głośniki: 1,5" x 2

Moc
• Rodzaj baterii/akumulatora: litowa (wbudowana)
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 8 godz.

Akcesoria
• Przewód do: wejścia audio 3,5 mm i ładowania 

przez USB
• Karta gwarancyjna
• Broszura gwarancyjna (cały świat)
• Skrócona instrukcja obsługi

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

4,5 x 3,2 x 2,2 cali
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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