
 

 

Philips
SoundSphere mini 
hangszórók

Alumínium
50 W

DS6800W

É
A
A 
ke
me
lje át egy élő előadás hangulatát
 hangzás bűvöletében
SoundSphere hangsugárzó-technológia a mélyebb és természetesebb hangokkal életre 
lti a zenét. Csatlakoztassa az elegáns hangsugárzókat közvetlenül a számítógéphez, hogy 
gtapasztalja a multimédiás tartalom által nyújtott lenyűgöző hangélményt.

Páratlan hangminőség
• SoundSphere - a természetes, mélyebb és szélesebb hangélményért
• A FullSound technológia részletgazdagabb és erőteljesebb hangzást tesz lehetővé
• Bass Reflex kialakítás az erőteljes és gazdag mélyhangzásért
• 2 x 25 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kifinomult megjelenés és kivitel
• Kifinomult formavilág, kiváló minőségű alumínium kivitelben

Továbbfejlesztett rugalmasság
• AUX-in: egyszerű csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz
• USB port külső készülékek töltéséhez

Intuitív vezérlés
• A távvezérlő illik a hangsugárzó kialakításához



 SoundSphere

A SoundSphere technológiának köszönhetően 
minden egyes hang úgy szólal meg, ahogy azt az 
előadó megálmodta. A tiszta és természetes hangzást 
biztosító SoundSphere technológia szélesebb és 
mélyebb hangélményt biztosít az Ön számára. Az 
eredmény: olyan élethű hangzás, mintha Ön előtt 
játszana az előadó. A SoundSphere hangszórók 
magassugárzója a hangszóródoboz fölé van 
függesztve, így a hangzás tisztább, és minden irányban 
terjed tovább. A pontos szűrőváltó technika és a 
gondosan elhelyezett mélynyomó, amely körülöleli a 
magassugárzót, minimális interferenciát, és még 
természetesebb hangzást biztosít.

FullSound™

A Philips szabadalmaztatott FullSound technológiája 
a digitális jelfeldolgozás legújabb generációját 
használva megbízhatóan javítja a zene visszaadását. A 

zenei tartalom dinamikus elemzése és optimalizálása 
révén részletgazdagabb, melegebb hangzású zenei 
élményben lehet része.

Bass Reflex kialakítás

A Bass Reflex akusztikai kialakítás a hangdoboz 
akusztikai térfogatának megfelelő basszuscsövet 
alkalmaz annak érdekében, hogy igazán mély hangot 
csaljon elő a kompakt házból. A gondosan 
megtervezett profilú basszuscső segíti a légáramlást, 
így még nagy hangerőnél is igazán mély, hatásos 
basszushangot tesz lehetővé, ugyanakkor 
minimalizálja a torzító hatású turbulenciát.

Beépített USB port

A hangsugárzón USB csatlakozó található, amelyről 
kényelmesen töltheti készülékét. Egyszerűen 
csatlakoztassa készülékét USB kábellel a hangsugárzó 
hátsó részéhez.
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Műszaki adatok
Hangszórók
• Hangsugárzó-meghajtók: 2 x 20 mm-es 

magashangszóró, 2 x 8 cm-es középsávú hangszóró
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 25 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Távvezérlő, 3,5 mm-es 

sztereó vonalbemeneti kábel, Hálózati tápkábel, 
Gyors üzembe helyezési útmutató, Garancialevél, 
Nemzetközi garancialevél

Csatlakoztathatóság
• Aux be

Méretek
• Termék méretei: [hangsugárzók] 145 (átmérő) x 

263 (magasság) mm
• Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 577 x 

249 x 217 mm
• Termék tömege: 3 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 4,2 kg

Tápellátás
• Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
•
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