
 

 

Philips
Systém prenosných 
reproduktorov

SBP1100
Prenosné

Malé a ľahké
Ohromte vašich priateľov tak, že budete zdieľať vašu hudbu pomocou týchto šikovných, 
výkonných a kompaktných reproduktorov. Preneste ich kdekoľvek, aby ste ich prepojili s 
MP3, CD prehrávačom alebo vaším prenosným počítačom.

Pre vynikajúci zážitok z hudby
• Budiče výkonných reproduktorov pre extrémne realistický zvuk
• Basový otvor zdôrazňuje nízke tóny pre čistý a realistický zvuk
• Širokouhlá stereofónna zvuková scéna pri umiestnení reproduktorov od seba.

Zdieľajte svoju hudbu kdekoľvek
• Malý a ľahký na nosenie vo vrecku alebo taške
• Univerzálne použitie so všetkými prenosnými zábavnými zariadeniami

Vždy pripravené
• Pre dodatočné pohodlie sa nevyžadujú žiadne batérie
• Funkcia Plug & play so všetkými prenosnými hudobnými zariadeniami



 Budiče výkonných reproduktorov
Budiče výkonných reproduktorov dodávajú 
extrémne realistický zvuk, ktorý vás vtiahne do hry

Basový otvor
Vďaka akusticky naladenému vzduchovému kanálu, 
ktorý znásobuje basové tóny, si môžete vychutnať 
fantastický realizmus a skutočne pôsobivý zážitok z 
počúvania.

Širokouhlá stereofónna zvuková scéna
Tieto prenosné reproduktory vytvárajú prirodzenú 
stereofónnu zvukovú scénu, keď sa umiestnia od 
seba, čo vytvára dojem, že každý hudobný nástroj sa 
nachádza na inom fyzickom mieste. Efekt je 
realistickejší a príjemnejší.

Kompaktný a ľahký
Malý a ľahký, takže niekedy ani nezistíte, že ho máte 
so sebou. Dajte ho do vrecka alebo tašky a zoberte 
si ho všade.

Pre prenosné zariadenia
Univerzálne použitie so všetkými prenosnými 
zábavnými zariadeniami. Jednoducho ich pripojte 
pomocou 3,5 mm konektora.

Nevyžadujú sa žiadne batérie
Pre dodatočné pohodlie sa v týchto prenosných 
reproduktoroch nevyžadujú žiadne batérie. Napája 
ich výstupný signál prenosného audioprehrávača.

Reproduktory typu Plug & play
Funkcia „Plug & play“ ušetrí váš čas, pretože 
jednoducho pripojíte reproduktory k prenosnému 
audioprehrávaču tak, ako by ste normálne pripájali 
slúchadlá - pomocou konektora slúchadiel.
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Zvuk
• Frekvenčná odozva: 100 - 18 000 Hz
• Impedancia: 8 ohmov
• Nominálny výkon RMS: 2 x 1 W
• Priemer reproduktora: 50 mm

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,2 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Vyhotovenie konektorov: Pokované chrómom

Vybavenie a vlastnosti
• Prevádzkový čas: Nevyžadujú sa žiadne batérie

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Nie

Príkon
• Typ adaptéra: nie je k dispozícii
• Napätie batérie: 0 V
• Počet batérií: 0

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 15 6 x 17,7 x 10 cm
• Hmotnosť brutto: ,415 kg
• Čistá hmotnosť: ,31 kg
• Hmotnosť obalu: ,105 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 12,192 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 63,5 x 33,3 x 36,8 cm
• Čistá hmotnosť: 7,44 kg
• Hmotnosť obalu: 4,752 kg

Vnútorný kartón
• Hmotnosť brutto: 2,783 kg
• Vnútorný kartón (D x Š x V): 

32,1 x 30,1 x 16,8 cm
• Čistá hmotnosť: 1,86 kg
• Hmotnosť obalu: ,923 kg
•
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