Philips
Sistema de Colunas
Portáteis

SBCBA220

Pura qualidade de som 2 x 2 W
Acústica XSL potente
Leve sempre o sistema de colunas portáteis SBA220 consigo e partilhe o som potente de alta
qualidade com os seus amigos a partir de qualquer leitor portátil de CD, DVD, MP3 ou HDD.
As colunas cabem facilmente no bolso ou no saco e são protegidas por uma prática bolsa.
Som potente
• Dynamic Bass Boost melhora electronicamente os tons graves
Leve a sua música consigo
• Para mais entretenimento musical a qualquer hora, em qualquer lugar
Sempre pronto a partir
• Plug & Play para uma instalação mais fácil
• Cabo devidamente guardado quando não está em uso

SBCBA220/01

Sistema de Colunas Portáteis
Especificações

Produtos em destaque

Som
•
•
•
•
•

Frequência de resposta: 40 - 20,000 Hz
Impedância: 4 ohm
Classificação de Energia RMS: 4 W
Diâmetro do altifalante: 40 mm
Melhoramento do Som: Dynamic Bass Boost

Conectividade

• Comprimento do cabo: 0,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Banhado a crómio

Conveniência
•
•
•
•

Controlo do nível de graves
Indicação de ligado
Tempo de funcionamento: 10 horas
Controlo do volume

Acessórios

• Adaptador CA/CC
• Bolsa

Energia

• Voltagem da bateria: 1,5 V
• Tipo de bateria: LR03
• Número de pilhas: 6

Embalagem exterior
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004289
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87941 5
Peso bruto: 3.000 kg
Altura: 10 mm
Comprimento: 30 mm
Quantidade: 4
Tara: 2.000 kg
Largura: 20 mm

Dados da embalagem
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210004289
EAN/UPC/GTIN: 87 10895 87936 1
Peso bruto: 3.0000 kg
Altura: 10 mm
Comprimento: 30 mm
Tara: 2.000 kg
Largura: 20 mm
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DBB Dynamic Bass Boost
Active o Dynamic Bass Boost (DBB) e as frequências mais
baixas são melhoradas electronicamente para aumentar
a consistência na reprodução do som, especialmente
quando o volume do altifalante estiver baixo. Ouça
sempre graves impressionantes.
Gestão de cabos dos altifalantes
Com o seu design único, o armazenamento do cabo já
não é um problema. Basta arrumá-lo e já está.

