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eeslepende geluidskwaliteit
M
Authentiek geluid voor multimediaplezier

Het MMS221-luidsprekersysteem levert toonaangevende bass-prestaties en is daarom 

de eenvoudigste manier om aan uw muziek-, internet- en multimediatoepassingen op 

de PC een authentieke stereo-ervaring toe te voegen.

Nooit was het geluid van uw computer zo goed
• Geniet van PC-audio, afgespeeld met de kwaliteit van A/V-systemen
• Meer dan 75 jaar ervaring in audio

Ervaar echte multimedia
• Compatibel met diverse audiobronnen: muziek, games, film en internet
• Gemakkelijk aan te sluiten op PC of laptop

Hoor elk klein detail
• Bassreflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
• Dynamic Bass Boost voor een diepere, indrukwekkendere bass

Eenvoudig te gebruiken
• Snel aan de slag dankzij de benoemde en gekleurde aansluitingen
• Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
• Geen beeldvervorming door de magnetische afscherming
Philips
Multimedialuidspreker 2.0
MMS221
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Geluid
• Frequentiebereik: 120 - 20.000 Hz
• Muziekvermogen: 6 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1,5 W
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling
• Kabels: Vaste kabels
• Bass-versterking: Dynamic Bass Boost

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch 

afgeschermde LSB

Connectivity
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm
• Voeding: Ingebouwde transformator

Convenience
• "Apparaat aan" indicatie

Voeding
• Power Led indicator: Blauw

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210003397
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
• Bruto gewicht: 1,49 kg
• Hoogte: 218 mm
• Lengte: 220 mm
• Breedte: 110 mm
• Hoeveelheid: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,2 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 5
• EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
• Gewicht van de verpakking: 0,5 kg
• Bruto gewicht: 7,95 kg
• Lengte: 565 mm
• Breedte: 235 mm
• Hoogte: 230 mm
• 12NC: 908210003397
•
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ynamic Bass Boost
et Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw 
uziek genieten. Breng met een druk op de knop de 
ass naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog 
f laag staat! De laagste bass-frequenties gaan bij een 
aag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, 
an Dynamic Bass Boost worden aangezet om de bass 
p te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid 
enieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

assreflex-luidsprekersysteem
assreflex-luidsprekers zorgen voor een compact 

uidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil 
et een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er 

en bass-pijp is toegevoegd die akkoestisch op de 
oofer is afgestemd voor een optimale demping van de 

age frequenties. Dit resulteert in een diepere 
econtroleerde bass en minder vervorming. De lucht in 
e bass-pijp resoneert en gaat vibreren als een 
onventionele woofer. Samen met de reactie van de 
oofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden 

n het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie 
an diepe bass op.

agnetische afscherming
mdat de sterke magneten in de luidspreker-driver 
agnetisch zijn afgeschermd, loopt u niet het gevaar 
at het beeld vervormt of schade oploopt wanneer u de 

uidspreker in de buurt van uw PC-scherm plaatst.

oofdtelefoonaansluiting

uziek, games, films, internet
 kunt alle soorten audiobronnen (muziek, games, films 
n internet) afspelen. Wat u ook wilt horen, Philips 
orgt ervoor dat uw multimediabeleving nog intenser 
ordt.

oor PC of laptop
an worden aangesloten op een PC of een laptop

nelle installatie
ankzij de gekleurde kabels, de duidelijk aangebrachte 
enamingen en de eenvoudige documentatie kunt u in 
en handomdraai volop genieten van uw aankoop.

/V-kwaliteit op de PC
hilips heeft zijn toonaangevende ervaring van de 
fgelopen 75 jaar op het gebied van audio 
amengebracht om PC-audioproducten te creëren die 
ezelfde prestaties leveren als de bekroonde A/V-
ystemen.

5 jaar ervaring in audio
hilips heeft de CD uitgevonden, leidde het team dat de 
SB-audiospecificatie heeft geschreven en heeft de 
fgelopen decennia miljoenen audio systemen, Home 
inema sets en TV's geproduceerd. U kunt er dus op 
ertrouwen dat Philips, een leider in audio-innovatie, 
eluidssystemen van de hoogste kwaliteit maakt.
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