
 

Philips
Преносима система 
високоговорители

SBP1100
Портативна

Малки и леки
Доставете удоволствие на приятелите си, като споделите музиката си с тези 
удобни мощни и компактни слушалки. Носете ги навсякъде за включване към вашия 
MP3 или CD плейър или към лаптоп.

За върховно музикално удоволствие
• Мощни мембрани за високоговорителите, които ви дават най-реален звук
• Тръбата за басите подчертава ниските тонове за ясен и достоверен звук
• Широка зона на стереозвук при отдалечени тонколони.

Споделяйте музиката си навсякъде
• Малка и лека - за носене в джоба или в чанта
• Универсална употреба с всички портативни системи за забавление

Винаги готов
• Допълнително удобство без нужда от батерии
• Plug & play с всички портативни музикални устройства
 



 Мощни мембрани за 
високоговорителите
Мощните мембрани за високоговорителите 
генерират най-реален звук и ви потапят изцяло в 
играта.

Тръба за басите
Благодарение на акустично настроен въздушен 
канал, който плътно насища басовите ноти, 
можете да се наслаждавате на фантастичен 
реализъм и на действително съпреживяване при 
слушане.

Широка зона на стереозвук
Тези портативни тонколонки създават зона на 
естествен стереозвук, когато са раздалечени - 
това поражда впечатлението, че всеки музикален 
инструмент има свое отделно физическо 
местоположение. Резултатът е по-реалистичен и 
въздействащ.

Компактна и лека

Малко и леко - няма да усетите, че е с вас. 
Пъхнете го в джоба или чантата и го носете 
навсякъде.

За портативна апаратура
Универсална употреба с всички портативни 
системи за забавление. Просто свържете, като 
използвате щепсел с диаметър 3,5 мм.

Без нужда от батерии
За допълнително удобство тези портативни 
тонколонки не се нуждаят от батерии. 
Захранването им е от изходния сигнал на 
портативния аудио плейър.

Plug & play тонколонки
Функционалността plug & play пести времето ви, 
тъй като просто свързвате тонколонките към 
портативния аудио плейър по същия начин, както 
свързвате слушалките - с вмъкване на жака.
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Звук
• Честотен обхват: 100 - 18 000 Hz
• Импеданс: 8 ома
• Ефективна номинална мощност: 2 x 1 W
• Диаметър на високоговорителя: 50 мм

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,2 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Покритие на съединителя: Хромиран

Удобство
• Време на работа: Без нужда от батерии

Аксесоари
• AC/DC адаптер: Не

Мощност
• Тип адаптер: няма данни
• Напрежение на батерията: 0 V
• Брой на батериите: 0

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

15,6 x 17,7 x 10 см
• Бруто тегло: 0,415 кг
• Нето тегло: 0,31 кг
• Тегло с опаковката: 0,105 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 12,192 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 63,5 x 33,3 x 36,8 см
• Нето тегло: 7,44 кг
• Тегло с опаковката: 4,752 кг

Вътрешен кашон
• Бруто тегло: 2,783 кг
• Вътрешен кашон (л x Ш x В): 

32,1 x 30,1 x 16,8 см
• Нето тегло: 1,86 кг
• Тегло с опаковката: 0,923 кг
•
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