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Philips
Bærbart høyttalersystem

SBP1100



 

Lyd
• Frekvenssvar: 100–18 000 Hz
• Impedans: 8 ohm
• RMS strømmåling: 2 x 1 W
• Høyttalerdiameter: 50 mm

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Kontaktoverflate: Krombelagt

Anvendelighet
• Driftstid: Ikke nødvendig med batterier

Tilbehør
• AC/DC-adapter: Nei

Kraft
• Adaptertype: i/t

• Batterispenning: 0 V
• Antall batterier: 0

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 15,6 x 17,7 x 10 cm
• Bruttovekt: 0,415 kg
• Nettovekt: ,31 kg
• Taravekt: 0,105 kg

Ytre eske
• Bruttovekt: 12,192 kg
• Yttereske (L x B x H): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Nettovekt: 7,44 kg
• Taravekt: 4,752 kg

Innereske
• Bruttovekt: 2,783 kg
• Innereske (L x B x H): 32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Nettovekt: 1,86 kg
• Taravekt: 0,923 kg
•

Bærbart høyttalersystem
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