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satt av ljud
 din musik nytt liv med djupare och mer naturligt ljud med hjälp av SoundSphere-
gtalarteknik. Anslut de här eleganta högtalarna direkt till datorn och lyssna på ditt 
ltimediainnehåll med fantastiskt ljud.

Makalös ljudkvalitet
• SoundSphere för ett naturligare, djupare och bredare ljudintryck
• FullSound förbättrar ljuddetaljer för rikt och mäktigt ljud
• Basreflexformgivning för djup och tät basåtergivning
• Total uteffekt på 2x25 W RMS

Utsökt design och finish
• Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Avancerad mångsidighet
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
• USB-port för uppladdning av andra enheter

Intuitiv kontroll
• Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen



 SoundSphere

Upplev musiken till fullo med SoundSphere, som 
återger varje ton som artisten tänkte sig det. 
SoundSphere, som ger klart och naturligt ljud, skapar 
ett djupare och bredare ljudintryck. Resultatet blir 
naturligt ljud som får dig att tro att artisterna 
uppträder framför dig. Varje SoundSphere-högtalare 
har en tweeter som hänger ovanför högtalarlådan. 
Tweetern kan sända ut ljud tydligare och i alla 
riktningar. Exakt crossover-ljudteknik och noggrann 
placering av woofern för att omsluta tweetern ger 
minimerade störningar och ett ännu mer naturligt 
ljud.

FullSound™

Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den 
senaste generationens Digital Signal Processing till 

att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras 
och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik 
med massvis av detaljer och värme.

Basreflexformgivning

Akustiken i basreflexen använder en baskanal som 
ställts in efter akustikvolymen från högtalarlådan för 
att återge djup bas från den kompakta enheten. Den 
noggrant formgivna baskanalen underlättar luftflödet 
och möjliggör djup och slående bas även vid höga 
volymer, samtidigt som luftturbulens som kan orsaka 
distorsion minimeras.

Inbyggd USB-port

Den här högtalaren har en USB-port som gör att du 
bekvämt kan ladda din enhet. Anslut enkelt enheten 
med USB-kabel till högtalarens baksida.
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Specifikationer
Högtalare
• Högtalarelement: 2 x 20 mm diskanthögtalare, 2 x 

8 cm midwoofer
• Uteffekt (RMS): 2 x 25 W

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, 3,5 mm 

stereoanslutningskabel, Nätkabel, Snabbstartguide, 
Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen

Anslutningar
• Aux-in

Mått
• Produktstorlek: [högtalare] 145 (diameter) x 263 

(höjd) mm
• Förpackningens mått (B x D x H): 577 x 249 x 

217 mm
• Produktvikt: 3 kg
• Vikt inkl. förpackning: 4,2 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
•
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