
 

 

Philips
Araba aktif subwoofer'ı

20,3 cm (8")
550W Tepe gücü

CSM1000
Dışarıda zengin bas keyfi

Philips araç içi subwoofer CSM1000 ile zengin bas deneyiminin tadını çıkarın. Arabanızın 
dilediğiniz yerine yerleştirebilirsiniz; o kadar incedir ki koltuk altına bile rahatça sığar. Dahili 
amplifikatör 85 W RMS güç üretirken, özel ayarlanmış filtreler etkileyici sesler üretir.

Kullanımı ve kurulumu kolay
• Koltuk altına yerleștirmek için ince tasarım
• En iyi ses kalitesi için dahili amplifikatör
• Atanan hoparlör terminallerine basit kablolu bağlantı
• Ses sinyal kaynağına bağlantı için yüksek düzeyli giriș

Yüksek güç, düșük bozulma
• 85W RMS güç kapasitesi
• Orijinal ses üretimi için düșük distorsiyonlu amplifikatör
• Dramatik ses efektleri için değișken düșük geçiș filtresi
• Fiber kompozit koni, en az bozulmayla ses çıkıșı sağlar

Yüksek dayanıklılık, sürdürülebilir performans
• Optimum enerji verimi için MOSFET güç kaynağı
• Alüminyum ısı alıcı ısı akıșını destekler ve așırı ısınmayı önler
• Güç kesintileri için çoklu koruma mekanizması



 Değișken düșük geçiș filtresi
Dramatik ses efektleri için değișken düșük geçiș 
filtresi

Güçlü subwoofer
Orijinal ses üretimi için düșük distorsiyonlu 
amplifikatör.

Çoklu koruma mekanizması
Güç kesintileri için çoklu koruma mekanizması.

Dahili amplifikatör
Amplifikatör subwoofer ünitesine bir dahili bağlantı 
devresiyle dahil edilmiștir, böylece subwoofer ile 
amplifikatör arasında ek kablo bağlantılarına gerek 
olmaz. Ünitenin akustiği etkileyici ses üretmesi için 
özel ayarlanmıștır. Baslar derin ve güçlüdür, 
amplifikatör ise ideal güç seviyesini vermek için ideal 
uygunluktadır.

İnce tasarım
Subwoofer ve amplifikatör küçük, yalıtılmıș bir alanda 
birleștirilmiștir, bu sayede üniteyi arabanın dilediğiniz 
yerine, bagaja veya hatta koltuk altına 
yerleștirebilirsiniz. Ünite küçük olsa da dolgun, güçlü 
ve zengin bas ses üretir.
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Ses
• 4 ohm çıkıș gücü (RMS): 85W
• Çıkıș gücü (MAKS.): 550W
• Sınıf: AB
• Kanal sayısı: 1
• Toplan harmonik bozulma: %0,08
• Sinyal gürültü oranı: >100dB
• Frekans tepkisi: 30-135 Hz
• Empedans: 4 Ohm
• S/N oranı (1W/4 ohm): >80dB

Bağlantı
• Hat düzeyi giriși (RCA): 1 set
• Yüksek düzeyli giriș: 1 set

Hoparlörler
• Hoparlör Sayısı: 1
• Hoparlör tipi: Subwoofer

Woofer
• Diyafram: Koni

• Diyafram malzemesi: Fiber kompozit
• Mıknatıs: Ferrit
• surround: Lastik

Ses Geliștirme
• Düșük geçiș filtresi: -12dB/oct
• Düșük geçiș filtresi aralığı: 80-180 Hz

Güç yönetimi
• Güç kaynağı: 12V DC

Aksesuarlar
• Kablolar: Yüksek düzeyli giriș konektörleri ve güç 

kabloları
• Hızlı bașlangıç kılavuzu: İngilizce, İspanyolca, 

Portekizce, Rusça

Boyutlar
• Ürün boyutları (G x Y x D): 240 x 80 x 350 mm
•
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