
 

 

Philips
kannettava kaiutin

Yleinen

SBP1120
Aito stereoääni mukaan

pienikokoisten kaksielementtisten kaiuttimien avulla
Kuuntele musiikkia stereona missä tahansa kompakteista, kannettavista kaiuttimista. Kaksi 
kaiutinelementtiä takaa selkeän, tehokkaan äänentoiston. Plug and play -kaiuttimiin ei 
tarvita edes paristoja!

Nauti musiikista stereona
• Erittäin laaja äänikenttä tuottaa kolmiulotteisen ja luonnollisen äänen
• Tehokas ja selkeä äänentoisto kahdella kaiutinelementillä
• Yleiskäyttö: toimii laitteen 3,5 mm:n kuulokeliitännän kautta

Ota musiikki mukaasi
• Plug & play - ei vaadi paristoja
• Kevyt, kannettava muotoilu musiikin kuunteluun kaikkialla



 Aitoa ja luonnollista äänentoistoa
Kannettavat kaiuttimet tuottavat erittäin laajan 
stereoäänikentän, kun kaiuttimet asetetaan erilleen. 
Jokainen soitin tuntuu olevan omalla paikallaan 
äänikentässä. Ääni on kolmiulotteisempi ja 
luonnollisempi.

3,5 mm:n yleiskuulokeliitin
Käytä kaikkien kannettavien laitteiden kanssa, joissa 
on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä: iPod, iPhone, GoGear, 
MP3-soittimet, kannettavat tietokoneet, 
musiikkipuhelimet ja monet muut.

Kevyt muotoilu matkakäyttöön
Nämä kaiuttimet on suunniteltu nimenomaan 
matkakäyttöön. Pienet ja kevyet kaiuttimet toistavat 
stereoäänen laadukkaasti niin puistossa kuin 
bileissäkin.

Plug & play - ei paristoja
Passiivikaiuttimet saavat virtansa mobiililaitteesta, 
joten paristot eivät lisää niiden painoa – ota ne 
mukaasi minne tahansa ja anna musiikin kuulua.

Tehokas äänentoisto kahdella 
kaiutinelementillä
Kaiuttimissa on kaksi elementtiä, joiden toistama ääni 
on yllättävän selkeä ja tehokas kokoonsa nähden.
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Yhteensopivuus
• Yhteensopiva: iPod, MP3-soittimet, PC:t ja 

kannettavat tietokoneet, Laitteet, joissa on 
3,5 mm:n liitin

Kaapelin tekniset tiedot
• Pituus: 2 x 0,5 m

Ääni
• Taajuusvaste: 20–20 000 Hz
• Lähtöteho: 2 W
• Kaiutinelementit: 2 x 50 mm

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko

• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 11,2 x 15 x 10,2 cm
• Kokonaispaino: 0,26 kg
• Nettopaino: 0,188 kg
• Taara: 0,072 kg
• EAN: 87 12581 54166 8

Ulompi pakkaus
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 31,8 x 24 x 14,7 cm
• Kokonaispaino: 1,88 kg
• Nettopaino: 1,128 kg
• Taara: 0,752 kg
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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