
 

 

Philips
SoundSphere'i minikõlarid

Alumiinium
50 W

DS6800W
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stage muusikat SoundSphere'i kõlaritehnoloogia kaudu edastatud sügavama ja 
mulikuma heliga. Ühendage need elegantsed kõlarid otse arvutiga, et nautida oma 
ltimeediumisisu lummavaid helisid.

Võrratu helikvaliteet
• SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks
• FullSound täiustab heli detailsust, tekitades rikkaliku ja võimsa heli.
• Bassipeegeldusega disain bassiheli sügavaks ja täpseks esitamiseks
• 2 x 25 W RMS väljundvõimsus

Erakordne disain ja viimistlus
• Täiustatud, kvaliteetse alumiiniumviimistlusega disain

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne
• AUX-sisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega
• USB-port teiste seadmete laadimiseks

Intuitiivne juhtimine
• Kaugjuhtimispult täiendab kõlarite disaini ja viimistlust



 SoundSphere

Võite nautida muusika sära ja energiat, kui 
SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda 
soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere 
loob sügavamalt ja avaramalt mõjuvama kõla. Selle 
tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad 
justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on 
kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis 
esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne 
helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus 
muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi 
loomulikuma heli.

FullSound™

Philipsi FullSoundi tehnoloogia kasutab uusima 
põlvkonna digitaalset signaalitöötlust, mis aitab 
muusikaedastust veelgi täiustada. Muusika 

dünaamiline analüüsimine ja optimeerimine 
võimaldab teil kogeda detailset ja sooja kõlapilti.

Bassipeegeldusega disain

Bassipeegeldusega akustilise koormuse süsteem 
kasutab kõlarikasti mahule vastavalt häälestatud 
bassitoru, mis võimaldab kompaktse mahu juures 
tekitada sügavat bassiheli. Hoolikalt kujundatud 
kurvidega bassitoru soodustab õhu liikumist ning 
võimaldab sügavat ja jõulist bassi ka suure 
helitugevuse juures, vähendades samal ajal õhu 
turbulentsi, mis võiks tekitada moonutusi.

Sisseehitatud USB-port

Sellel kõlaril on USB-port, mis võimaldab mugavalt 
oma seadet laadida. Lihtsalt ühendage oma seade 
USB-kaabliga kõlari tagaosa külge.
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Spetsifikatsioon
Kõlarid
• Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" / 20 mm 

kõrgsageduskõlar, 2 x 3" / 8 cm kesksagedus-
basskõlar

• Väljundvõimsus (RMS): 2 x 25 W

Tarvikud
• Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispult, 3,5 

mm stereosisendi kaabel, Toitekaabel, Kiirjuhend, 
Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus
• Aux-sisend

Mõõtmed
• Toote mõõtmed: [kõlarid] 145 (diameeter) x 263 

(kõrgus) mm
• Pakendi mõõtmed (L x S x K): 577 x 249 x 217 mm
• Toote kaal: 3 kg
• Kaal (koos pakendiga): 4,2 kg

Võimsus
• Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
•
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