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Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210009125
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 98391 4
• Bruto gewicht: 3,000 kg

• Hoogte: 10 mm
• Lengte: 30 mm
• Gewicht van de verpakking: 2,000 kg
• Breedte: 20 mm
•

Draagbaar luidsprekersysteem
  

Specificaties

Publicatiedatum  
2007-08-04

Versie: 1.0

12 NC: 9082 100 09125
EAN: 87 10895 98391 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving 
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom 
van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun 
respectieve eigenaren.

www.philips.com
SBP11

Product

Plug & Pl
U bespaart
luidspreker
van het dra

Geen bat
Voor extra g
deze draag
het uitvoers

Bass-pijp
Dankzij een
bass-tonen 
fantastische
luisterervar

Groot ste
De draagba
stereoklank
geplaatst. H
eigen plek h

Krachtige
Krachtige lu
geluid waar

Compact
Klein en lich
u het in uw

Voor dra
Universeel 
entertainme
de stekker 
00ND

kenmerk

ay-luidsp
 tijd met de
s alleen ma
agbare app

terijen no
ebruiksgem
bare luidspr
ignaal van 

 akoestisch
superkracht
, realistisch

ing.

reoklank
re luidspre
bereik als d
ierdoor lijk
eeft. Het e

 luidspre
idsprekerd
door u hele

 en lichtg
tgewicht to
 tas of zak 

agbare ap
gebruik met
ntapparatu

van 3,5 mm
rekers
 'Plug & Play'-functie omdat u de 
ar op de hoofdtelefoonaansluiting 
araat hoeft aan te sluiten.

dig
ak zijn er geen batterijen nodig in 
ekers. Deze worden gevoed via 
de draagbare audiospeler.

 afgestemd luchtkanaal dat de 
ig maakt, kunt u genieten van een 
e en werkelijk meeslepende 

bereik
kers creëren een natuurlijk 
eze niet naast elkaar worden 
t het of elk muziekinstrument een 
ffect is realistischer en leuker.

kerdrivers
rivers geven een ultrarealistisch 
maal opgaat in het spel.

ewicht
estel dat u nauwelijks opmerkt als 
overal mee naar toe neemt.

paratuur
 alle draagbare 
ur. Eenvoudig aan te sluiten met 
.

/00

en


