
dnoduše vynikající výkon!
Je
Skvělý zv

Zábavnou ce

počítačových

MMS121 Ha

Zážite
• Kom
• Snad

Uslyší
• Syst
• Funk

Snadn
• Díky
• Kon
• Mag
uk z kompaktních reproduktorů

stou, jak si vychutnat u vašich zvukových, internetových a multimediálních 

 aplikací opravdový stereofonní zážitek, je použití reproduktorového systému 

rmonic Pulse s neuvěřitelným podáním basových tónů při své velikosti.

k skutečně multimediální
patibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku
né připojení k PC nebo laptopu

te všechny podrobnosti
ém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
ce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy

é použití
 znakovému a barevnému značení konektorů je zapojení otázkou vteřin
ektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
netické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači
 

Philips
Multimediální 
reproduktory 2.0

MMS121



 

Zvuk
• Zvýraznění basů: Zvýraznění basů
• Kmitočtová charakteristika: 50 Hz – 20 kHz Hz
• Hudební výkon: 3 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 × 0,75 W
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Sluchátka: 3,5 mm
• Napájení: Vestavěný transformátor

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano

Obsah balení
• Počet satelitů: 2
• Stručný návod k instalaci: Ano

Údaje na obalu
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Hrubá hmotnost: 1,08 kg
• Výška: 180 mm
• Délka: 200 mm
• Šířka: 115 mm
• Množství: 1
• Hmotnost obalu: 0,12 kg

Vnější obal
• Množství: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Hmotnost obalu: 0,76 kg
• Hrubá hmotnost: 9,4 kg
• Délka: 415 mm
• Šířka: 250 mm
• Výška: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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