Philips
Φορητό σύστηµα ηχείων

SBCBA220

Ποιότητα καθαρού ήχου 2 x 2W
Ισχυρή τεχνολογία XSL Acoustics
Κάντε τα φορητά ηχεία SBA220 µόνιµη συντροφιά σας και µοιραστείτε µε φίλους
δυναµικό ήχο υψηλής ποιότητας, συνδέοντάς τα µε οποιοδήποτε φορητό CD, DVD,
MP3 ή HDD player. Χωράνε άνετα στην τσέπη ή την τσάντα σας.
∆υναµικός ήχος
• ∆υναµική ενίσχυση µπάσων που βελτιώνει ηλεκτρονικά τους χαµηλούς τόνους
Πάρτε τη µουσική σας µαζί σας
• Για µεγαλύτερη µουσική απόλαυση, οποτεδήποτε και οπουδήποτε
Πάντα έτοιµο
• Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση
• Αποθήκευση καλωδίων όταν δεν χρησιµοποιούνται
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Φορητό σύστηµα ηχείων
Προδιαγραφές

Κύρια σηµεία προϊόντος

Ήχος
•
•
•
•
•

Συχνότητα απόκρισης: 40 - 20,000 Hz Hz
Αντίσταση: 4 ohm
∆ιαβάθµιση ισχύος RMS: 4 W
∆ιάµετρος ηχείου: 40 χιλ.
Βελτιώσεις ήχου: ∆υναµική ενίσχυση µπάσων

Συνδεσιµότητα

• Μήκος καλωδίου: 0,5 µ.
• Σύνδεση: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• Φινίρισµα σύνδεσης: Επιχρωµιωµένο

Ευκολία
•
•
•
•

Έλεγχος στάθµης µπάσων
Ένδειξη λειτουργίας
Χρόνος λειτουργίας: 10 ώρες
Ρύθµιση έντασης: ναι

Αξεσουάρ

• Τροφοδοτικό AC/DC
• Θήκη: ναι

Τάση

• Tάση µπαταρίας: 1,5 V
• Τύπος µπαταριών: LR03
• Αριθµός µπαταριών: 6

Εξωτερική συσκευασία
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004289
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87941 5
Μικτό βάρος: 3.000 κ.
Ύψος: 10 χιλ.
Μήκος: 30 χιλ.
Ποσότητα: 4
Καθαρό απόβαρο: 2.000 κ.
Πλάτος: 20 χιλ.

∆εδοµένα συσκευασίας
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004289
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87936 1
Μικτό βάρος: 3,0000 κ.
Ύψος: 10 χιλ.
Μήκος: 30 χιλ.
Καθαρό απόβαρο: 2.000 κ.
Πλάτος: 20 χιλ.

•
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∆υναµική ενίσχυση µπάσων DBB
Ενεργοποιήστε τη δυναµική ενίσχυση µπάσων (DBB), και
οι χαµηλές συχνότητες µπάσων ενισχύονται ηλεκτρονικά
για σταθερή αναπαραγωγή ήχου, ιδιαίτερα όταν η ένταση
του ηχείου έχει οριστεί σε χαµηλή στάθµη. Ακούτε
εντυπωσιακά µπάσα κάθε φορά.
∆ιαχείριση καλωδίων ηχείων
Χάρη στο µοναδικό του design, η αποθήκευση καλωδίων
δεν είναι πλέον πρόβληµα. Τακτοποιήστε τα γρήγορα και
εύκολα στην ειδική υποδοχή.

