
 

 

Philips
Passiv bärbar högtalare

Universell

SBP1120
Äkta, bärbart stereoljud

med kompakta högtalare med dubbla element
Lyssna på musik i levande stereo var du vill, med högtalare som är kompakta och bärbara. 
Separera de två högtalarna och få ett fylligt stereoljud. De innehåller dubbla element för 
att ge ett klart, kraftfullt ljud. Inga batterier krävs – koppla bara in dem och börja spela!

Lyssna på musik i stereo
• Extra bred ljudbild för tredimensionellt och verklighetstroget ljud
• Universell: fungerar via enhetens 3,5 mm hörlursuttag
• Två högtalarelement för klart och kraftfullt ljud

Ta musiken med dig
• Lätt bärbar design för musikupplevelser när du vill
• Plug & play - inga batterier krävs



 Extra bred ljudbild
Bärbara högtalare som ger en extra bred ljudbild när 
de placeras med ett avstånd mellan sig. Det ger 
känslan av att varje musikinstrument tar ett eget 
fysiskt utrymme i anspråk. Ljudet blir mer 
tredimensionellt och verklighetstroget.

3,5 mm universalhörlursuttag
Kan användas med alla mobila enheter som har ett 
3,5 mm hörlursuttag – iPod, iPhone, GoGear, MP3-
spelare, bärbara datorer, netbooks, musiktelefoner 
med flera – genom Plug and Play.

Lätt, bärbar design

Det tåliga lätta materialet och designen innebär att 
du kan ta högtalarna med dig var du än beger dig.

Plug & play - inga batterier
Passiva högtalare drivs av din mobiltelefon och utan 
batterier är de ännu mindre och lättare. Ta med dem 
överallt där du vill njuta av musiken högt.

Två högtalarelement
De här högtalarna har två element, som ger 
överraskande klart och kraftfullt ljud från ett litet 
paket.
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Kabelspecifikationer
• Längd: 2 x 0,5 m

Ljud
• Frekvensåtergivning: 20 - 20 000 Hz
• Uteffekt: 2 W
• Högtalarelement: 2 x 50 mm

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

11,2 x 14,5 x 10,2 cm

• Bruttovikt: 0,2525 kg
• Nettovikt: 0,1740 kg
• Taravikt: 0,0785 kg
• EAN: 87 12581 54166 8

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 6
• Yttre kartong (L x B x H): 36 x 22,4 x 16 cm
• Bruttovikt: 1,775 kg
• Nettovikt: 1,0440 kg
• Taravikt: 0,7310 kg
• GTIN: 2 87 12581 54166 2
•
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