
 

 

Philips 2000 series
Speaker Multimedia 2.1

Bluetooth
Audio-In
USB

MMS2050
Musik, Film, dan Hiburan

Speaker ini cocok untuk mendengarkan musik atau menonton film di rumah. Subwoofernya 
memberikan bass yang kaya dan kuat. Kontrol di bagian depannya dilengkapi USB plug and 
play, audio-in dan Radio RM memberikan cara alternatif untuk menikmati konten Anda.

Nikmati multimedia yang sesungguhnya
• Kompatibel dengan musik, game, film, dan sumber audio dari internet

Suara yang kaya dan kompleks
• Subwoofer untuk bass yang dalam dan speaker satelit untuk suara tinggi yang jernih
• Nikmati kinerja terbaik di kelasnya dan kualitas suara yang optimal
• Suara yang kaya dan dinamis dari driver yang bertenaga

Dengarkan dengan penuh kenikmatan
• Kontrol daya dan volume di depan speaker yang praktis

So easy
• Bisa digunakan dengan perangkat yang didukung Bluetooth
• USB Direct untuk pemutaran musik MP3 yang mudah
• Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun
• Tuner FM untuk kenikmatan mendengar radio



 Musik, game, film, internet
Dapat memutar semua tipe musik, film, game, dan 
sumber audio dari internet. Apa pun yang ingin Anda 
dengar, kami menjadikan pengalaman multimedia 
Anda lebih hebat daripada sebelumnya.

Subwoofer + speaker satelit
Sistem audio dipisahkan menjadi subwoofer yang 
dioptimalkan untuk mereproduksi frekuensi bass dan 
speaker satelit yang dioptimalkan untuk frekuensi 
menengah dan tinggi. Hasilnya adalah sistem yang 
secara kuat mereproduksi rentang penuh frekuensi 
audio dari bass yang dalam hingga nada tinggi 
sebening kristal dengan distorsi minimal.

Kualitas suara yang luar biasa
Desain setelan akustik dan driver kualitas tinggi 
menjamin kinerja audio terbaik di kelasnya.

Kontrol depan speaker
Kontrol daya dan volume di depan speaker yang 
praktis

Suara yang kaya dan dinamis
Driver bertenaga menghasilkan musik yang mantap, 
dengan bass yang dalam dan dinamis agar Anda tetap 
bersemangat. Driver kualitas premium ini menjamin 
pengalaman mendengarkan yang seperti aslinya.

Dilengkapi Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel 
berjangkauan pendek yang kokoh dan hemat energi. 
Teknologi yang memungkinkan koneksi nirkabel 

mudah ke perangkat Bluetooth lain, sehingga Anda 
dapat memutar musik favorit dari ponsel pintar, 
tablet, laptop, termasuk iPod atau iPhone pada 
speaker yang dilengkapi Bluetooth.

USB Direct untuk musik MP3 yang 
mudah

Berkat kemampuan transfer yang sempurna, Anda 
dapat dengan mudah menikmati kenyamanan 
mengakses musik digital yang lebih banyak via USB 
Direct terpasang.

Audio-In

Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua 
perangkat elektronik apa pun

Tuner FM
Tuner FM bawaan memungkinkan Anda menikmati 
lagu favorit atau berita dari stasiun radio Anda setiap 
hari. Cukup cari stasiun yang diinginkan.
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Spesifikasi
Pengeras suara
• Driver speaker satelit: 3"
• Driver subwoofer: 5"
• Impedansi subwoofer: 4 ohm
• Impedansi speaker: 8 ohm

Konektivitas
• Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 10 m
• Versi Bluetooth: 5,0

Aksesori
• Aksesori disertakan: Remote Control dengan 

QWERTY, Petunjuk Pengguna, Kartu Garansi, 
kabel line in stereo 3,5mm

Dimensi
• Dimensi kemasan (PxLxT): 28,8 x 31,5 x 26,6 cm
• Berat produk: 3,7 kg
• Berat termasuk Kemasan: 4 kg

Daya
• Catu daya: 230 VAC, 50 Hz
• Konsumsi daya: <15 W
• Penggunaan daya siaga: <1 W

Sistem audio
• Jangkauan frekuensi: 40 Hz hingga 20 Khz
• Daya output total: 50 W
• Rasio Sinyal/Noise: >55 dB
• Daya output speaker: 25 W
• Daya output subwoofer: 25 W

Sistem audio saluran Ki/Ka
• Pemisahan kanal: >40 dB

Tuner/Penerima/Transmisi
• Jangkauan frekuensi FM: 87,5 hingga 108 MHz
•
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