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зпитайте емоция като при изпълнение на живо

владяващ звук
ъхнете нов живот на музиката си с по-дълбок и по-естествен звук благодарение на 

хнологията на високоговорителите SoundSphere. Свържете тези елегантни говорители 

ректно към компютър, за да се наслаждавате на поразителния звук на мултимедийното си 

ържание.

Несравнимо качество на звука
• SoundSphere за естествено, по-дълбоко и по-широко звуково преживяване
• FullSound подобрява звуковите детайли, за богат и мощен звук
• Басрефлексна конструкция за възпроизвеждане на дълбоки, плътни баси
• Обща изходна мощност 2x25 W RMS

Изтънчен дизайн и покритие
• Съвършен дизайн с висококачествено алуминиево покритие

Авангардна универсалност
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство
• USB порт за зареждане на други устройства

Интуитивно управление
• Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната



 SoundSphere

Обратно към славата и енергията на музиката със 
SoundSphere, който ви дава всяка нота така, както 
я е искал изпълнителят. Като предоставя чист и 
естествен звук, SoundSphere създава по-дълбоко 
и по-широко звуково преживяване. Резултатът е 
жизнен звук, който ще ви накара да повярвате, че 
изпълнителите свирят на живо пред вас. Всяка 
тонколона SoundSphere има високоговорител за 
високи честоти, който виси над кутията на 
тонколоната. Този високоговорител има 
възможност да разпръсква по-чист звук във 
всички посоки. Технологията за прецизно 
пресичане на звука и внимателното разполагане 
на нискочестотния високоговорител, така че да 
се съчетава идеално с високоговорителя за 
високи честоти, гарантират минимални смущения 
и още по-естествен звук.

FullSound™

Фирмената технология FullSound на Philips 
използва цифрова обработка на сигнали от 
последно поколение, за да пресъздава музиката с 

висока вярност. Музикалното съдържание се 
анализира и оптимизира динамично, за да ви 
позволи да изпитате музиката с висока 
детайлност и топлота.

Басрефлексна конструкция

Басрефлексната акустична система използва 
тръба за басите, настроена за акустичната сила на 
звука на кутията на високоговорителите, което 
позволява възпроизвеждане на дълбоки баси от 
компактни тела. Прецизно проектираната 
профилна тръба за басите подпомага движението 
на въздуха и осигурява дълбок и въздействащ 
басов звук, дори при голяма сила на звука, като 
при това намалява до минимум въздушната 
турбуленция, която може да причини 
изкривявания.

Вграден USB порт

Тази тонколона има USB порт, който ви 
позволява удобно да зареждате устройството си. 
Просто свържете устройството с неговия USB 
кабел към гърба на тонколоната.
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Спецификации
Високоговорители
• Мембрани на високоговорителите: 2 x 3/4"/20 
мм високоговорител за високи честоти, 2 x 3"/8 
см високоговорител за средни честоти

• Изходна мощност (RMS): 2 x 25 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, 3,5 мм стерео входен кабел, 
Захранващ кабел, Ръководство за бърз старт, 
Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял 
свят

Възможности за свързване
• Допълнителен вход (AUX)

Размери
• Размери на изделието: [тонколони] 145 

(диаметър) x 263 (височина) мм
• Размери на опаковката (ШxДxВ): 577 x 249 x 

217 мм
• Тегло на изделието: 3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 4,2 кг

Захранване
• Електрозахранване: 100-240 V променлив ток, 

50/60 Hz
•
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