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 liv til musikken igjen med en dypere og mer naturlig lyd som du får gjennom 
yttalerteknologien til SoundSphere. Koble disse elegante høyttalerne direkte til PC-en 
 å få utmerket lyd på multimedieinnholdet.

Enestående lydkvalitet
• SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
• FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
• Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
• 2 x 25 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende
• Sofistikert design i aluminium av høy kvalitet

Avansert allsidighet
• AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
• USB-port for lading av andre enheter

Intuitiv styring
• Fjernkontroll står i stil med høyttalerdesign og utseende



 SoundSphere

Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere 
leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. 
SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et 
dypere og bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd 
så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett 
foran deg. Begge SoundSphere-høyttalerne er utstyrt 
med hver sin diskanthøyttaler som henger over 
høyttalerkabinettet. Disse diskanthøyttalerne sender 
ut klarere lyd i alle retninger. Presis 
delefilterkonstruksjon samt nøye plassering av 
basshøyttaleren, slik at den omslutter 
diskanthøyttaleren, sørger for minimal forstyrrelse – 
og enda mer naturlig lyd.

FullSound™

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker 
siste generasjon digital signalbehandling for å gi en 
fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. 

Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og 
optimalisert slik at du får oppleve musikk med 
fantastiske detaljer og varme.

Bassrefleksdesign

Bassrefleksen med akustisk last bruker et bassrør 
som er justert til det akustiske volumet i 
høyttalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra 
kompakte kabinetter. Det nøye utformede og 
profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en 
dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og 
reduserer luftturbulens som kan føre til 
forvrengning.

Innebygd USB-port

Denne høyttaleren leveres med en USB-port, og den 
gjør at du enkelt kan lade enheten. Det er bare å 
koble til enheten med USB-kabelen på baksiden av 
høyttaleren.
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Spesifikasjoner
Høyttalere
• Høyttalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. 

diskanthøyttaler, 2 x 3" / 8 cm 
mellomtonehøyttaler

• Utgangseffekt (RMS): 2 x 25 W

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm 

stereolinjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstart-
guide, Garantisertifikat, Verdensomfattende 
garantihefte

Tilkoblingsmuligheter
• Aux-inngang

Mål
• Produktmål: [høyttalere] 145 (diameter) x 263 

(høyde) mm
• Mål, emballasje (B x D x H): 577 x 249 x 217 mm
• Produktvekt: 3 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 4,2 kg

Drift
• Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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