
 

 

Philips
Minicaixa Acústica

SBP1100
Portátil

Leve e compacta
Divirta-se com seus amigos compartilhando suas músicas com essa minicaixa acústica 
compacta e portátil. Leve-a a qualquer lugar para conectá-la no sistema ao seu MP3 
player, CD/DVD player ou laptop.

Para curtir suas músicas com todo prazer
• Alto-falantes com drivers potentes para um som com qualidade
• O tubo de graves intensifica os tons baixos, gerando som nítido e realístico
• Som estéreo de qualidade quando os alto-falantes estão afastados.

Compartilhe sua música em qualquer lugar
• Leve e compacto, para ser transportado no seu bolso ou na bolsa
• Uso universal com todos os equipamentos portáteis de entretenimento

Sempre pronto para acompanhá-lo
• Não necessita, para sua maior conveniência
• Plug & Play com todos os dispositivos portáteis de música



 Alto-falantes com drivers potentes
Alto-falantes com drivers potentes que o levam à 
imersão total no jogo.

Tubo de graves
Graças a um canal de ar acusticamente calibrado que 
intensifica as notas graves, você sentirá o realismo 
fantástico de uma experiência auditiva de 
envolvimento total.

Som de estúdio estéreo
Esta minicaixa acústica cria um som estéreo natural 
dando a impressão de que cada instrumento ocupa 
um espaço físico diferente. O efeito é mais realístico 
e agradável.

Leve e compacto
Pequena e portátil. Coloque-a na sua bolsa e leve-a 
para qualquer lugar.

Para equipamentos portáteis
Uso universal com todos os equipamentos portáteis 
de entretenimento. É só conectar, usando o 
conector de 3,5 mm.

Não necessita de pilhas
Para sua maior conveniência, essa minicaixa acústica 
não necessita de pilhas. A alimentação é feita pelo 
seu aparelho de áudio.

Plug & Play
O recurso 'plug & play' poupa seu tempo, pois você 
só precisa conectar a minicaixa acústica ao aparelho 
de áudio, como faria normalmente com os fones de 
ouvido.
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Som
• Resposta em frequência: 100 - 18.000 Hz
• Impedância: 8 ohm
• Especificação de potência RMS: 2 x 1 W
• Diâmetro da caixa acústica: 50 mm

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Acabamento do conector: Cromado

Praticidade
• Tempo de operação: Sem necessidade de pilhas

Acessórios
• Adaptador AC/DC: Não

Alimentação
• Tipo de adaptador: ND
• Tensão da bateria: 0 V
• Nº de pilhas: 0

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

15,6 x 17,7 x 10 cm
• Peso bruto: 0,415 kg
• Peso líquido: 0,31 kg
• Peso da embalagem: 0,105 kg

Embalagem externa
• Peso bruto: 12,192 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

63.5 x 33,3 x 36,8 cm
• Peso líquido: 7,44 kg
• Peso da embalagem: 4,752 kg

Embalagem interna
• Peso bruto: 2,783 kg
• Embalagem interna (L x L x A): 

32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Peso líquido: 1,86 kg
• Peso da embalagem: 0,923 kg
•
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