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scynacja Dźwiękiem
zyka zabrzmi żywiej dzięki głębszym i bardziej naturalnym dźwiękom uzyskanym za 
średnictwem technologii głośników SoundSphere. Podłącz te eleganckie głośniki bezpośrednio 
 komputera, aby wydobyć pełnię brzmienia z zapisanych na nim plików multimedialnych.

Niezrównana jakość dźwięku
• Głośniki SoundSphere zapewniają naturalny, głębszy i bardziej wszechstronny dźwięk.
• FullSound zwiększa detale dźwięku dając bogate i mocne brzmienie
• Konstrukcja Bass Reflex zapewnia pełny i głęboki bas
• Całkowita moc wyjściowa: 2 x 25 W RMS

Wyjątkowe wzornictwo i wykończenie
• Wyrafinowane wzornictwo i wysokiej jakości wykończenie z aluminium

Zaawansowana wszechstronność
• Port AUX-in do łatwego podłączania do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
• Port USB do ładowania innych urządzeń

Intuicyjna obsługa
• Pilot zdalnego sterowania doskonale współgra z budową i wykończeniem głośników



 Głośniki SoundSphere

Rozkoszuj się cudowną i pełną energii muzyką, 
ponieważ każda nuta wydobywająca się z głośników 
SoundSphere jest zgodna z zamierzeniami twórcy. 
Dostarczające czysty i naturalny dźwięk głośniki 
SoundSphere tworzą głębsze i bardziej przestronne 
doznania. Efektem jest rzeczywisty dźwięk, dzięki 
któremu będziesz mieć wrażenie, że przed Tobą 
występuje sam artysta. Każdy głośnik SoundSphere 
wyposażony jest w głośnik wysokotonowy, który 
znajduje się nad obudową głośnika i emituje bardziej 
czysty dźwięk we wszystkich kierunkach. Precyzyjne 
złącza i dopracowana pozycja głośnika 
niskotonowego względem głośnika 
wysokotonowego minimalizują zakłócenia i 
zapewniają bardziej naturalny dźwięk.

FullSound™

Opracowana przez firmę Philips technologia 
FullSound wykorzystuje cyfrowe przetwarzanie 

dźwięku nowej generacji, by wiernie wzbogacić 
odtwarzany dźwięk. Muzyka jest dynamicznie 
analizowana i optymalizowana, tak aby brzmienie 
było ciepłe i pełne detali.

Konstrukcja Bass Reflex

W technologii Bass Reflex wykorzystano tubę 
basową dostrojoną do głośności akustycznej 
głośnika, by odtworzyć głębokie basy w małej 
obudowie. Starannie zaprojektowana tuba basowa 
wspomaga przepływ powietrza i umożliwia 
odtwarzanie głębokich, poruszających basów nawet 
przy dużej głośności, jednocześnie minimalizując 
turbulencje powodujące zakłócenia.

Wbudowany port USB

Głośnik ma port USB umożliwiający wygodne 
ładowanie urządzeń. Wystarczy podłączyć 
urządzenie z tyłu głośnika za pomocą przewodu USB.
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Dane techniczne
Głośniki
• Przetworniki głośn.: 2 głośniki wysokotonowe 

20 mm (3/4"), 2 głośniki średniotonowe 8 cm (3")
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 25 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

Przewód stereo z wtykami 3,5 mm, Przewód 
zasilający sieciowy, Skrócona instrukcja obsługi, 
Karta gwarancyjna, Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

Możliwości połączeń
• Wejście AUX

Wymiary
• Wymiary produktu: [głośniki] 

145 (średnica) x 263 (wysokość) mm
• Wymiary opakowania (S x G x W): 

577 x 249 x 217 mm
• Waga produktu: 3 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 4,2 kg

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
•
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