
livoimaista suorituskykyä
Y
Upea ää

Hauska tapa

MMS121 Ha

Koe t
• Yhte
• Help

Kuule
• Bass
• Dyn

Helpp
• Tarr
• Kuu
• Mag
ni, kompaktit kaiuttimet

 nauttia stereoäänestä Internet- ja PC-sovelluksissa on lisätä kompakti 

rmonic Pulse -kaiutinjärjestelmä, jossa on upea bassoääni.

odellinen multimedia
ensopiva musiikki-, peli-, elokuva- ja Internet-äänilähteiden kanssa
po liittää PC-tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen

 jokainen yksityiskohta
orefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
amic Bass Boost -bassotehostus takaa vaikuttavan bassoäänen

okäyttöinen
oilla ja värikoodeilla varustetut liitännät
lokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten
neettisuojaus eliminoi tietokonenäytön vääristymät
 

Philips
Multimediakaiutin 2.0

MMS121



 

Ääni
• Bassoparannukset: Bassotehostus
• Taajuusvaste: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Musiikkiteho: 3 W
• Lähtöteho (RMS): 2 x 0,75 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

analoginen säätö
• Johdot: Kiinteät johdot

Kaiuttimet
• Kaiutinparannukset: Magneettisuojaus, LSB

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liitäntä: 3,5 mm stereo
• Kuulokkeet: 3,5 mm
• Virta: Kiinteä muunnin

Käytön mukavuutta
• Virranilmaisin

Pakkauksen sisältö
• Satelliittien määrä: 2
• Pika-asennusopas

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Kokonaispaino: 1 08 kg
• Korkeus: 180 mm
• Pituus: 200 mm
• Leveys: 115 mm
• Määrä: 1
• Taara: 0 12 kg

Ulompi pakkaus
• Määrä: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Taara: 0 76 kg
• Kokonaispaino: 9,4 kg
• Pituus: 415 mm
• Leveys: 250 mm
• Korkeus: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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