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SBP1120
Στερεοφωνικός ήχος καθ' οδόν

με συμπαγή ηχεία διπλής επικοινωνίας
Απολαύστε οπουδήποτε τη μουσική σας με ζωντανό στερεοφωνικό ήχο σε συμπαγή και φορητά 

ηχεία. Απομακρύνετε τα δύο ηχεία για ευρύ πεδίο στερεοφωνικού ήχου και επωφεληθείτε από 

τα ηχεία διπλής επικοινωνίας για καθαρό, πανίσχυρο ήχο. Ξεχάστε τις μπαταρίες! Απλά συνδέστε 

το και απολαύστε τη μουσική σας!

Ακούστε τη μουσική σας στερεοφωνικά
• Εξαιρετικά ευρύ πεδίο ήχου για τρισδιάστατο και ρεαλιστικό ήχο
• Γενικής χρήσης: Λειτουργεί μέσω της υποδοχής ακουστικών 3,5 χιλ. της συσκευής σας
• Δύο οδηγοί για καθαρό και πανίσχυρο ήχο

Πάρτε τη μουσική μαζί σας
• Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός για μουσική απόλαυση οποιαδήποτε στιγμή
• Plug & play - δεν απαιτούνται μπαταρίες



 Εξαιρετικά ευρύ πεδίο ήχου
Αυτά τα φορητά ηχεία δημιουργούν ένα εξαιρετικά 
ευρύ στερεοφωνικό πεδίο ήχου όταν 
τοποθετούνται χωριστά, δημιουργώντας την 
εντύπωση ότι κάθε μουσικό όργανο καταλαμβάνει 
διαφορετικό φυσικό χώρο. Το αποτέλεσμα είναι 
πιο ρεαλιστικό και απολαυστικό.

Υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ. γενικής 
χρήσης
Διασύνδεση plug and play με οποιαδήποτε φορητή 
συσκευή που διαθέτει υποδοχή ακουστικών 3,5 
χιλ. – iPod, iPhone, GoGear, MP3 player, φορητούς 
υπολογιστές, netbook, μουσικά τηλέφωνα και 
ακόμη περισσότερα.

Ελαφρύς, φορητός σχεδιασμός

Το ανθεκτικό, ελαφρύ υλικό και ο σχεδιασμός σας 
δίνουν τη δυνατότητα να μεταφέρετε τα ηχεία 
όπου και αν πάτε.

Plug & play - χωρίς μπαταρίες
Τα παθητικά ηχεία τροφοδοτούνται από την ίδια 
τη συσκευή, έτσι χωρίς μπαταρίες είναι ακόμα πιο 
μικρά και ελαφριά και μπορείτε να τα πάρετε 
οπουδήποτε θέλετε να απολαύσετε δυνατά τη 
μουσική σας.

Δύο οδηγοί
Αυτά τα ηχεία διαθέτουν δύο οδηγούς, που 
αποδίδουν απίστευτα καθαρό και πανίσχυρο ήχο 
από μικρό χώρο.
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Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

9,7 x 9,7 x 8,6 εκ.
• Βάρος: 0,174 κ.

Προδιαγραφές καλωδίου
• Μήκος: 2 x 0,5 ιγ

Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 20 - 20.000 Hz
• Ισχύς: 2 W
• Οδηγός(-οί) ηχείων: 2 x 50 μμ

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

11,2 x 14,5 x 10,2 εκ.
• Μικτό βάρος: 0,2525 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,174 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,0785 κ.
• EAN: 87 12581 54166 8

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 6
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

36 x 22,4 x 16 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,775 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,044 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,731 κ.
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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