„Philips“
„SoundSphere“
minigarsiakalbiai

Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas
Aliuminis

Sužavėti garsų

50 W

Grąžinkite muzikai gyvybę sodresniu, tikroviškesniu akustinių „SoundSphere“ garsiakalbių
technologijos skleidžiamu garsu. Šiuos elegantiškus garsiakalbius prijunkite tiesiai prie
kompiuterio ir mėgaukitės pribloškiančiu multimedijos turinio garsu.
Neprilygstama garso kokybė
• „SoundSphere“ natūralesnio, gilesnio ir platesnio garso įspūdžiui
• „FullSound“ pagerina garso detalumą ir sukuria sodrų ir galingą skambesį
• „Bass Reflex“ konstrukcija užtikrina sodrų, stiprų žemųjų dažnių atkūrimą
• 2x25 W RMS bendra išvesties galia
Rafinuotas dizainas ir apdaila
• Rafinuotas dizainas su aukštos kokybės aliuminio apdaila

DS6800W

Modernus universalumas
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui
• USB prievadas – įkraukite kitus įrenginius
Intuityvus valdymas
• Nuotolinio valdymo pultas pritaikytas prie garsiakalbio dizaino ir apdailos

DS6800W/10

„SoundSphere“ minigarsiakalbiai
Aliuminis 50 W

Ypatybės

Specifikacijos

„SoundSphere“

dinamiškai analizuojamas ir optimizuojamas, kad
galėtumėte mėgautis raiškesniais ir šiltesniais
muzikos garsais.

„Bass Reflex“ konstrukcija

Garsiakalbiai

• Garsiakalbiai: 2 x 3/4 in/20 mm aukštųjų dažnių
garsiakalbis, 2 x 3 in/8 cm vidutinių dažnių
garsiakalbis
• Išvesties galia (RMS): 2 x 25 W

Priedai

• Pridedami priedai: Nuotolinis valdymas, 3,5 mm
stereolinijos įvesties laidas, AC maitinimo laidas,
Greitos pradžios vadovas, Garantijos lapas,
Tarptautinės garantijos lapas

Prijungimo galimybė

Mėgaudamasi šlove ir muzikos energija
„SoundSphere“ technologija tiksliai atkurs kiekvieną
atlikėjo natą. Perteikdama aiškų ir natūralų garsą,
„SoundSphere“ sukuria gilesnio ir platesnio garso
įspūdį, todėl garsas tampa tikroviškas, o jūs galite
patikėti, kad prieš jus groja tikri artistai. Kiekvienas
„SoundSphere“ garsiakalbis turi aukštųjų dažnių
garsiakalbį, kuris kabo virš garsiakalbio dėžės.
Aukštųjų dažnių garsiakalbis skleidžia aiškesnį garsą
visomis kryptimis. Tiksli dvijuosčio skiriamojo filtro
garso inžinerija ir kruopštus žemųjų dažnių
garsiakalbio talpinimas jį apgaubiant užtikrina
trukdžių sumažinimą ir natūralesnį garsą.

„Bass Reflex“ akustinėje konstrukcijoje panaudotas
žemųjų dažnių vamzdis suderintas su garsiakalbio
dėžės tūriu, kad būtų atkuriami sodrūs žemieji
dažniai iš kompaktiškų korpusų. Tiksliai
suprojektuotas profiliuotas žemųjų dažnių vamzdis
leidžia cirkuliuoti orui sukuriant sodrius ir įspūdingus
žemuosius dažnius net esant dideliam garsumui – taip
sumažinama oro turbulencija, kuri gali sukelti
iškraipymus.

„FullSound™“

Integruotas USB prievadas

„Philips“ originali „FullSound“ technologija naudoja
naujausios kartos skaitmeninio signalo apdorojimą,
pagerinantį muzikos atkūrimą. Muzikos turinys

Šiame garsiakalbyje yra USB lizdas, per kurį galite
patogiai įkrauti įrenginį. Tiesiog prijunkite įrenginį
USB laidu prie garsiakalbio nugarėlėje esančio lizdo.

• Aux įvestis

Matmenys

• Gaminio matmenys: [garsiakalbiai] 145 (skersmuo)
x 263 mm (aukštis)
• Pakuotės matmenys (P x G x A): 577 x 249 x 217
mm
• Gaminio svoris: 3 kg
• Svoris su pakuote: 4,2 kg

Maitinimas

• Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės,
50/60 Hz
•
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