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ýchnite svojej hudbe život pomocou hlbšieho a prirodzenejšieho zvuku s technológiou 
produktorov SoundSphere. Pripojte tieto elegantné reproduktory priamo k počítaču 
ychutnajte si ohromujúci zvuk svojho multimediálneho obsahu.

Jedinečná kvalita zvuku
• Reproduktory SoundSphere pre prirodzený, hlbší a širší dojem zo zvuku
• FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
• Dizajn Bass-reflex pre reprodukciu hlbokých a výrazných basov
• Celkový výstupný výkon 2 x 25 W RMS

Znamenitý dizajn a povrchová úprava
• Sofistikovaný dizajn s hliníkovou povrchovou úpravou vysokej kvality

Rozšírená všestrannosť
• Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
• Port USB na nabíjanie iných zariadení

Intuitívne ovládanie
• Diaľkové ovládanie dopĺňa dizajn a povrchovú úpravu reproduktorov



 SoundSphere

Vychutnajte si pravú podstatu a energiu hudby, ktorú 
vám reproduktory SoundSphere zaručia pri každom 
tóne – tak, ako to chcel sám umelec. Reproduktory 
SoundSphere, ktoré prinášajú čistý a prirodzený 
zvuk, vytvárajú hlbší a širší akustický dojem. 
Výsledkom je precítený zvuk, ktorý vás doslova 
presvedčí o tom, že interpreti hrajú priamo pred 
vami. Každý reproduktor SoundSphere je vybavený 
výškovým reproduktorom, ktorý visí nad 
reproduktorovou skriňou. Výškový reproduktor 
dokáže vydávať zvuk čistejšie a všetkými smermi. 
Presné technické prevedenie deliacej frekvencie 
zvuku a premyslené umiestnenie basového 
reproduktora obklopujúceho výškový reproduktor 
zaručujú minimálnu interferenciu a ešte prirodzenejší 
zvuk.

FullSound™

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou 
Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej 

generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. 
Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a 
optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s 
výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Dizajn Bass-reflex

Akustický systém Bass-reflex používa basový otvor 
vyladený podľa akustického objemu puzdra 
reproduktora na dosiahnutie hlbokých basov aj 
pomocou reproduktorov kompaktných rozmerov. 
Precízne navrhnutá tvarovaná basová trubica 
umožňuje reprodukciu hlbokých a výrazných basov, 
dokonca aj pri vysokej hlasitosti, a súčasne 
minimalizuje turbulencie zvuku, ktoré by mohli 
spôsobiť skreslenie.

Vstavaný port USB

Súčasťou tohto reproduktora je aj port USB, ktorý 
vám umožňuje pohodlne nabíjať svoje zariadenie. 
Stačí pripojiť vaše zariadenie pomocou kábla USB do 
konektora na zadnej strane reproduktora.
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Technické údaje
Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 2 x 3/4"/20 mm výškový 

reproduktor, 2 x 3"/8 cm stredový reproduktor
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 25 W

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Kábel 

pre 3,5 mm stereo vstup, Napájací kábel 
striedavého prúdu (AC), Stručná príručka 
spustenia, Potvrdenie záruky, Záručný list s 
celosvetovo platnou zárukou

Pripojiteľnosť
• Vstup Aux: áno

Rozmery
• Rozmery produktu: [reproduktory] 145 (priemer) 

x 263 mm (výška)
• Rozmery balenia (Š x H x V): 577 x 249 x 217 mm
• Hmotnosť výrobku: 3 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 4,2 kg

Príkon
• Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•

Dátum vydania  
2015-03-30

Verzia: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 87 12581 61801 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

Hlavné prvky
Mini reproduktory SoundSphere
Hliník 50 W

http://www.philips.com

