
 

 

Philips SoundShooter
Altifalantes portáteis

Duplos

SBA3210
Grande em som, pequenos 

em tamanho
Altifalantes portáteis para complementar um estilo de vida moderno. Os altifalantes duplos 

reproduzem som estéreo através de uma entrada de áudio universal de 3,5 mm compatível com 

qualquer dispositivo. As baterias recarregáveis integradas permitem reproduzir em qualquer local. 

Prazer musical garantido!

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

Som impressionante
• Potência de saída total de 4 W RMS
• Desempenho áudio de som avançado num design compacto
• Som estéreo de alta qualidade para melhor entretenimento musical

Utilização simples
• Bolsa de transporte para viajar facilmente
• Um cabo para carregamento e reprodução de música



 Bateria recarregável incorporada

Reproduza a sua música bem alto - a qualquer altura 
e em qualquer lugar. A bateria recarregável 
incorporada permite-lhe desfrutar da sua música 
pessoal sem a confusão de cabos de alimentação 
emaranhados e a procura incómoda por uma tomada 
eléctrica. Desfrute de óptima música com a 
liberdade da portabilidade.

Potência de saída total de 4 W RMS

RMS refere-se ao valor quadrático médio, que é uma 
medida típica para a potência áudio, ou melhor, para 
a energia eléctrica transferida de um amplificador 
áudio para um altifalante, que é medida em watts. A 
quantidade de energia eléctrica fornecida ao 
altifalante e a sua sensibilidade determinam a 
potência de som que é gerada. Essencialmente, os 
amplificadores são limitados pela energia eléctrica 

que eles podem amplificar e os altifalantes pela 
energia eléctrica que podem converter em energia 
sonora, sem distorcer o sinal de áudio. Quando mais 
elevada for a potência, melhor é a potência sonora 
emitida pelo altifalante.

Som estéreo de alta qualidade

Estes altifalantes portáteis duplos criam um ambiente 
estéreo natural quando afastados, o efeito é mais 
realista e mais agradável.

Carregar e reproduzir com um único 
cabo

Este altifalante Philips é fornecido com um cabo para 
carregamento da bateria e para reprodução de 
música através da entrada auxiliar. Elimine a 
confusão de cabos e desfrute de um sinal com uma 
qualidade sem cedências.
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Especificações
Compatível com
• iPhone
• iPod
• Leitor de MP3
• Smartphones
• PC

Conectividade
• Carregamento por USB
• Entrada de áudio (3,5 mm)

Som
• Potência de saída (RMS): 4 W
• Sistema de som: Estéreo
• Altifalantes: 1,5" x 2

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

Acessórios
• Um cabo para: Entrada de áudio de 3,5 mm e 

carregamento USB
• Certificado de garantia
• Folheto de garantia mundial
• Manual de início rápido

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

4,5 x 3,2 x 2,2 polegada
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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