
 

 

Philips SoundShooter
Bärbara högtalare

Dubbla

SBA3210
Stort ljud, liten storlek

Bärbara högtalare som passar den moderna livsstilen. Dubbla högtalare spelar upp 
stereoljud via en universell 3,5 mm ljudingång som passar alla enheter. Inbyggda 
laddningsbara batterier för uppspelning var som helst. Garanterad musiknjutning!

Utvecklade för att vara enkla att ta med sig
• Inbyggt uppladdningsbart batteri för uppspelning var som helst

Imponerande ljud
• Total uteffekt på 4 W RMS
• Avancerade ljudprestanda i kompakt design
• Högkvalitativt stereoljud för bättre musiklyssning

Enkel användning
• Bärväska för resan
• En sladd både för laddning och musikuppspelning



 Inbyggt laddningsbart batteri

Spela upp musik högt - när och var som helst. Med 
det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av 
din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan 
att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med 
bärbar frihet nu.

Total uteffekt på 4 W RMS

RMS står för Root Mean Square, kvadratroten ur 
medelvärdet, som är ett vanligt mått för ljudeffekt, 
eller snarare den elektriska energi som överförs från 
en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. 
Mängden elektrisk energi som levereras till 
högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt 
som genereras. I grund och botten begränsas 
förstärkare av den elektriska energi de kan förstärka 

och högtalare av den elektriska energi de kan 
omvandla till ljudenergi, utan att ljudsignalen 
förvrängs. Ju högre wattal, desto bättre ljudeffekt 
från högtalaren.

Högkvalitativt stereoljud

De här två bärbara högtalarna skapar ett naturligt 
stereoljud när de placeras på var sitt håll, och 
effekten blir mer verklighetstrogen och mer njutbar.

Ladda och spela upp med samma kabel

Den här Philips-högtalaren levereras med en enda 
sladd för både laddning och musikuppspelning. 
Minska sladdtrasslet och njut av en kompromisslös 
signalkvalitet.
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Specifikationer
Kompatibel med
• iPhone
• iPod
• Mp3-spelare
• Smarttelefoner
• PC

Anslutningar
• USB-laddning
• Ljudingång (3,5 mm)

Ljud
• Uteffekt (RMS): 4 W
• Ljudsystem: Stereo
• Högtalare: 1,5 tum x 2

Effekt
• Batterityp: litium (inbyggt)
• Drifttid för batteri: 8 tim

Tillbehör
• En kabel för: 3,5 mm ljudingång och USB-

uppladdning
• Garanticertifikat
• Garantisedel för hela världen
• Snabbstartguide

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 4,5 x 3,2 x 2,2 tum
• Produktens mått (B x H x D): 11,4 x 8,19 x 5,7 cm
• Vikt: 0,361 kg
• Vikt: 0,796 lb
•
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