
elt enkelt överlägsna presta
H nda

Utmärkt ljud från kompakta högtalare
Om du vill ha autentiskt stereoljud för musik, Internet och multimedieprogram för 
datorn kan du lägga till det kompakta högtalarsystemet MMS121 Harmonic Pulse som 

ger otroliga basprestanda trots sin ringa storlek.

Upplev äkta multimedia
• Kompatibel med alla ljudkällor (musik, spel, film och Internet)
• Lätt att ansluta till en stationär eller bärbar dator

Hör varenda detalj
• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud
• DBB (Dynamic Bass Boost) ger djupare och bättre bas

Lättanvänd
• Med hjälp av märkta och färgkodade kontakter kan du sätta igång direkt
• Hörlursuttag för att lyssna på musik privat
• Den magnetiska avskärmningen eliminerar distortion på datorbildskärmar
Philips
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Ljud
• Basförbättring: Basförstärkning
• Frekvensåtergivning: 50 Hz–20 kHz Hz
• Musikeffekt: 3 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 0,75W
• Volymkontroll: Analog volymkontroll
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• Hörlur: 3,5 mm
• Övriga data: Inbyggd transformator

Bekvämlighet
• Strömkontrollsindikation

Förpackningens innehåll
• Antal satellitehögtalare: 2
• Snabbinstallationsguide

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Bruttovikt: 1 08 kg
• Höjd: 180 mm
• Längd: 200 mm
• Bredd: 115 mm
• Kvantitet: 1
• Taravikt: 0 12 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Taravikt: 0 76 kg
• Bruttovikt: 9,4 kg
• Längd: 415 mm
• Bredd: 250 mm
• Höjd: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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usik, spel, filer och Internet
lla typer av ljudkällor (musik, spel, film och Internet) 
an spelas upp. Nu blir multimediaupplevelsen mer 
ngagerande än någonsin, oavsett vad du vill lyssna på.

ör stationär eller bärbar dator
an anslutas till antingen en stationär eller bärbar dator

asreflexhögtalare
asreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
ögtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
enom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
oofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. 
esultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
istortion. Det fungerar genom att luftmassan i 
askanalen fås att vibrera som i en konventionell 
oofer för att på så sätt skapa resonansen. 
illsammans med gensvaret från woofern skapas 

ågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

BB (Dynamic Bass Boost)
ed DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
usikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör 
asen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De 

ägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga 
olymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så 
tt basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även 
är du skruvar ned volymen.

nabb inställning
ärgkodade kablar, tydlig märkning och lättförståelig 
okumentation innebär att du kommer igång på några 
inuter.

örlursuttag

agnetisk avskärmning
ftersom de kraftiga magneterna i högtalarna är 
agnetiskt avskärmade, finns det ingen risk för 
ilddistortion eller skador när de placeras nära datorns 
ildskärm eller TV:n.
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