
verbevisende surround-kvalitetslyd
O
Lydoplevelse i 5.1-kanal
Med en udgangseffekt på 80 W (musik) og dynamisk basforstærkning til fyldige, dybe 
toner, får MMS260's højtydende 5.1-kanal PC-højttalere dine multimedia-oplevelser til 

at lyde mere engagerende end nogensinde før.

Din computer har aldrig lydt så godt
• Nyd en PC-lyd med samme kvalitet som HiFi-lydsystem.
• Mere end 75 års erfaring med lyd

Oplev ægte multimedia
• Kompatibel med musik, spil, film og Internet-lydkilder.
• 5.1-kanal lyd til Dolby Digital® og EAX®-gengivelse
• Nem at tilslutte til enten en PC eller en notebook

Hør hver detalje
• Subwoofer til dyb bas samt satellit-højttalere til klar diskant.
• Digital Dynamic Bass Boost til optimeret bas ved enhver lydstyrke.
• Trækabinet til gengivelse af højkvalitets bas

• Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.

Brugervenlig
• Stik med etiketter og farvekoder får dig i gang på få minutter.
• Magnetisk afskærmning eliminerer forvrængning på computer-skærmen.
Philips
Multimedia Speaker 5.1
MMS260
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Lyd
• Basforbedring: Digital Bass Boost
• Udgangseffekt (musik): 80 dB W
• Udgangseffekt (RMS): 5 x 4 + 20 W
• Styrkeregulering: Analog lydstyrke
• Ledninger: Faste ledninger

Højttalere
• Højttalerteknologi: Magnetisk afskærmet LSB
• Satellit-højttaler frekvensområde: 200-

20000Hz Hz
• Subwoofer frekvensområde: 20-200Hz Hz

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 2 m
• Stik: 3 x 3,5 mm
• Strømforsyning: AC-adapter 18V

Komfort
• Strømindikator

Strømforsyning
• LED strømindikator: Blå

Emballagedata
• 12 NC: 908210002954
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
• Bruttovægt: 6.34 kg
• Højde: 247 mm
• Længde: 356 mm
• Bredde: 245 mm
• Mængde: 1
• Taravægt: 0,4 kg

Ydre indpakning
• Mængde: 2 mW
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
• Taravægt: 0,8 kg
• Bruttovægt: 13.48 kg
• Længde: 475 mm
• Bredde: 340 mm
• Højde: 375 mm
• 12 NC: 908210002954
•
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øj lydkvalitet på PC'en
hilips har brugt mere end 75 års erfaring inden for 
vanceret audio til at skabe PC-lydprodukter med 
amme ydeevne som vores prisbelønnede HiFi-
ydsystemer.

5 års erfaring med lyd
hilips opfandt cd'en, leder det team, som udviklede 
SB-lydspecifikationen, og har gennem mange år 

remstillet millioner af audiosystemer, hjemmebiografer 
g TV. Som førende nyskaber af lyd, garanterer Philips, 
t vi fremstiller pc-audiosystemer med fremragende 

ydkvalitet.

usik, spil, film, Internet
lle typer musik, spil, film og Internet-lydkilder kan 
engives, så uanset hvad du ønsker at høre, får vi dine 
ultimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end 
ogensinde før.

.1-kanal gengivelse

.1-kanal lyd til gengivelse af Dolby Digital® og EAX® 
ydkilder

il PC eller notebook
an tilsluttes til enten en PC eller en notebook

ubwoofer + satellit-højttalere
udiosystemet er opdelt i en subwoofer, der er 
ptimeret til at gengive basfrekvenser, og satellit-
øjttalere, der er optimeret til mellemtone- og 
iskantfrekvenser. Resultatet er et system, der med stor 
raft gengiver hele spektret af hørbare frekvenser fra 
yb bas til krystalklar diskant med et minimum af 
orvrængning.

igital Dynamic Bass Boost
igital Dynamic Bass Boost er en intelligent 
asfremhævning, der leverer maksimal bas ved høje 

ydstyrker uden forvrængning og ved lave lydstyrker 
den at gå på kompromis med de dybeste 
asfrekvenser. Teknologisk avanceret elektronik 
vervåger konstant lydstyrke og basniveauer og 
alibrerer begge, så der ikke opstår forvrængning, men 
lligevel frembringes optimal baslyd. Digital Dynamic 
ass Boost giver en suveræn basgengivelse - uanset det 
algte lydstyrkeniveau.

ubwoofer i trækabinet
ubwooferens kabinet er fremstillet af træ, som giver en 
verlegen stabilitet og akustisk ydelse.

asreflekshøjttalersystem
t basreflekshøjttalersystem leverer en dyb 
asoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et 
raditionelt system ved at være udstyret med en 
asrefleks-port, som er akustisk afstemt efter 
asenheden for at optimere systemets forløb ved lave 
rekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre 
orvrængning. Systemet fungerer ved at sætte 
uftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som 
n almindelig basenhed. Sammen med den egentlige 
asenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så 
er skabes en helt ny dimension af dyb bas.

urtig konfiguration
arvekodede kabler, tydelig afmærkning og en let 
orståelig vejledning betyder, at du kommer i gang i 
løbet af få minutter.

Magnetisk afskærmning
Da de kraftige magneter i højttalerenhederne er 
magnetisk afskærmede, er der ikke risiko for 
billedforvrængning eller beskadigelse, hvis de placeres i 
nærheden af din PC-skærm med billedrør.
MMS260/00
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