
 

 

Philips SoundShooter
Loa bỏ túi

• đôi

SBA3210
Công suất lớn, kích 

thước nhỏ gọn
Loa bỏ túi bổ sung cho phong cách sống hiện đại. Loa đôi phát âm thanh stereo thông 
qua cổng âm thanh đầu vào 3,5mm phổ biến, phù hợp với bất kỳ thiết bị nào, với pin sạc 
tích hợp cho phép phát lại bất cứ nơi nào. Niềm vui thú âm nhạc được đảm bảo!

Được thiết kế cho khả năng cầm lấy và đi

• Pin sạc tích hợp cho phép phát lại nhạc mọi nơi

Âm thanh ấn tượng

• Tổng công suất đầu ra 4W RMS

• Hiệu suất âm thanh tiên tiến trong một thiết kế nhỏ gọn

• Âm thanh stereo chất lượng cao cho phép thưởng thức nhạc tốt hơn

Đơn giản trong sử dụng

• Túi xách giúp du lịch dễ dàng

• Một dây cáp dành cho cả sạc pin và phát lại nhạc



 

Pin sạc tích hợp

Nghe nhạc thật to - mọi lúc, mọi nơi. Pin sạc tích hợp 
cho phép bạn thưởng thức nhạc mà không phải chịu 
cảnh phiền toái của dây điện bị rối và phải tìm ổ cắm 
điện rất không thuận tiện. Thưởng thức âm nhạc 
tuyệt vời với sự tự do di chuyển.

Tổng công suất đầu ra 4W RMS

RMS có nghĩa là Root Mean Square (Căn trung bình 
bình phương), là số đo điển hình của công suất âm 
thanh, hoặc chính xác hơn, là công suất điện được 
truyền từ bộ khuếch đại âm thanh sang loa, được đo 
bằng watt. Giá trị công suất điện được truyền sang 
loa và độ nhạy của loa định ra công suất âm thanh 
được tạo ra. Về cơ bản, bộ khuếch đại bị giới hạn bởi 
điện năng mà chúng có thể khuếch đại và loa bởi điện 

năng mà chúng có thể chuyển đổi thành năng lượng 
âm thanh, mà không làm méo tín hiệu âm thanh. 
Công suất điện năng càng cao, công suất âm thanh do 
loa phát ra càng tốt.

Âm thanh stereo chất lượng cao

Bộ loa bỏ túi đôi này cho âm thanh stereo tự nhiên 
khi đặt chúng cách xa nhau, mang lại hiệu ứng hiện 
thực hơn và thú vị hơn.

Sạc pin và phát nhạc trong một dây cáp

Loa Philips này đi kèm dây cáp dành cho cả sạc pin và 
phát lại nhạc theo cổng tín hiệu đầu vào. Loại bỏ 
thuận tiện tình trạng rối dây cáp và thưởng thức chất 
lượng tín hiệu không bị suy giảm.
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Các thông số
Tương thích với
• iPhone: CÓ
• iPod: CÓ
• Máy phát Mp3: CÓ insơ
• Điện thoại thông minh: CÓ
• PC: CÓ

Tính kết nối
• Sạc USB: CÓ
• Đầu vào âm thanh (3,5mm): CÓ

Âm thanh
• Công suất đầu ra (RMS): 4W
• Hệ thống âm thanh: Stereo
• Loa: 1,5" x 2

Công suất
• Kiểu pin: lithium (tích hợp)
• Thời gian hoạt động bằng pin: 8 giờ

Phu ̣kiêṇ
• Dây cáp cho: cổng vào âm thanh 3,5mm và sạc pin 

USB
• Chứng chỉ bảo hành: CÓ
• Tờ rơi Bảo Hành Toàn Cầu: CÓ
• Hướng dẫn sử dụng nhanh: CÓ

Kích thước sản phẩm
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 4,5 x 3,2 x 2,2 inch
• Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D 

(sâu)): 11,4 x 8,19 x 5,7 cm
• Trọng lượng: 0,361 kg
• Trọng lượng: 0,796 lb
•
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