
 

 

Philips SoundShooter
Portatif Hoparlörler

• İkili

SBA3210
Büyük ses, küçük boyut

Modern yaşam tarzınızı tamamlayacak taşınabilir hoparlörler. Tüm cihazlarla uyumlu 
evrensel 3,5 mm ses girişi kablosu ve her yerde kullanım için dahili şarj edilebilir pilleriyle 
stereo ses çalan ikili hoparlör. Müzik keyfi garantili!

Kolay tașınabilir tasarım
• Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili șarj edilebilir pil

Etkileyici ses kalitesi
• 4W RMS toplam çıkıș gücü
• Kompakt tasarımlı gelișmiș ses performansı
• Daha fazla müzik keyfi için yüksek kaliteli stereo ses

Kullanımda sadelik
• Tașıma kolaylığı için tașıma çantası
• Pil șarj etmek ve müzik çalmak için tek bir kablo



 Dahili șarj edilebilir pil

Her yerde ve her zaman yüksek sesle müzik çalın. 
Dahili șarj edilebilir pil, birbirine dolanan güç 
kablolarıyla uğrașmadan ve elektrik prizi aramak 
zorunda kalmadan kișisel müziklerinizi dinlemenizi 
sağlar. Artık harika müziklerin tadını tașınabilirlik 
özgürlüğü ile çıkarabilirsiniz.

4W RMS toplam çıkıș gücü

RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) 
teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru 
ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen 
elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. 
Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve 
yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural 
olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma 
olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle 

ve hoparlörler ses enerjisine dönüștürebilecekleri 
elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar 
yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar 
yüksek olur.

Yüksek kaliteli stereo ses

Bu ikiz tașınabilir hoparlörler birbirinden uzağa 
yerleștirildiğinde doğal bir stereo ses performansı 
verir; sesin etkisi daha gerçekçi ve daha iyidir.

Tek kablo kullanarak șarj edin ve müzik 
çalın

Bu Philips hoparlör pili șarj etmek ve aux girișinde 
müzik çalmak için tek bir kabloyla gelir. Kablo 
karmașasını zahmetsizce ortadan kaldırın ve 
mükemmel sinyal kalitesinin keyfini çıkarın.
SBA3210/00

Teknik Özellikler
Așağıdakilerle uyumludur
• iPhone
• iPod
• Mp3 çalar
• Akıllı telefonlar
• PC

Bağlantı
• USB șarjı
• Ses Giriși (3,5 mm)

Ses
• Çıkıș gücü (RMS): 4W
• Ses Sistemi: Stereo
• Hoparlörler: 1,5 inç x 2

Güç
• Pil tipi: lityum (dahili)
• Pilin çalıștırma süresi: 8 sa

Aksesuarlar
• Kablo: 3,5 mm ses giriși ve USB șarj
• Garanti belgesi
• Dünya Çapında Garanti belgesi
• Hızlı bașlangıç kılavuzu

Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 4,5 x 3,2 x 2,2 inç
• Ürün boyutları (G x Y x D): 11,4 x 8,19 x 5,7 cm
• Ağırlık: 0,361 kg
• Ağırlık: 0,796 lb
•
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