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5.1-kanavainen äänielämys
80 watin lähtöteholla ja Dynamic Bass Boost -ominaisuudella varustetun MMS260:n 
suorituskykyiset PC-kaiuttimet (5.1) siirtävät multimediaelämykset aivan uudelle tasolle.

Tietokoneesi ei ole ikinä kuulostanut näin hyvältä
• PC-ääni, joka vastaa kodin äänentoistojärjestelmän laatua
• Yli 75 vuoden äänikokemus

Koe todellinen multimedia
• Yhteensopiva musiikki-, peli-, elokuva- ja Internet-äänilähteiden kanssa
• 5.1-ääni Dolby Digital®- ja EAX®-toistoon
• Helppo liittää PC-tietokoneeseen tai kannettavaan tietokoneeseen

Kuule jokainen yksityiskohta
• Subwoofer toistaa bassot ja satelliittikaiuttimet kirkkaat ylätaajuudet
• Optimaalinen basso digitaalisella Dynamic Bass Boostilla
• Puinen kotelo laadukkaaseen bassoäänen toistoon
• Bassorefleksikaiuttimet tuottavat tehokkaan ja syvän bassoäänen
Helppokäyttöinen
• Tarroilla ja värikoodeilla varustetut liitännät
• Magneettisuojaus eliminoi tietokonenäytön vääristymät
Philips
Multimediakaiutin 5.1
MMS260
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Ääni
• Bassoparannukset: Digitaalinen bassotehostus
• Musiikkiteho: 80 W
• Lähtöteho (RMS): 5 x 4 + 20 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: 

Äänenvoimakkuuden analoginen säätö
• Johdot: Kiinteät johdot

Kaiuttimet
• Kaiutinparannukset: Magneettisuojaus, LSB
• Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 200 – 20 000 

Hz Hz
• Subwooferin taajuudet: 20 – 200 Hz Hz

Liitännät
• Johdon pituus: 2 m
• Liitäntä: 3 x 3,5 mm
• Virta: Verkkolaite 18 V

Käytön mukavuutta
• Virranilmaisin

Virta
• Virranilmaisin: Sininen

Pakkauksen tiedot
• 12NC: 908210002954
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
• Kokonaispaino: 6 34 kg
• Korkeus: 247 mm
• Pituus: 356 mm
• Leveys: 245 mm
• Määrä: 1
• Taara: 0,4 kg

Ulompi pakkaus
• Määrä: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
• Taara: 0,8 kg
• Kokonaispaino: 13 48 kg
• Pituus: 475 mm
• Leveys: 340 mm
• Korkeus: 375 mm
• 12NC: 908210002954
•
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aadukasta ääntä PC-tietokoneella
hilips hyödyntää 75 vuoden kokemustaan 
änentoistojärjestelmien huippuosaajana luodessaan 
C-äänituotteita, joiden suorituskyky on yhtä korkealla 
asolla kuin palkittujen kodin 
änentoistojärjestelmiemme.

5 vuotta äänikokemusta
hilips keksi CD-levyn, veti USB-äänimäärittelyn 
irjoittanutta tiimiä ja on tuottanut miljoonia 
änijärjestelmiä, kotiteattereita ja televisioita 
uosikymmenten ajan. Philips on johtava ääni-
nnovaattori, ja voit luottaa Philipsin äänijärjestelmiin, 
illä niiden äänenlaatu on alansa huippua.

usiikki, pelit, elokuvat, Internet
oistaa kaikki musiikki-, peli-, elokuva- ja Internet-
änilähteet, joten halusitpa kuunnella mitä tahansa, 
ultimediakokemuksesi kuulostaa kiehtovammalta 

uin koskaan.

.1-toisto

.1-ääni Dolby Digital®- ja EAX®-äänilähteiden 
oistoon

C:lle tai kannettavalle mikrolle
oidaan liittää PC-tietokoneeseen tai kannettavaan 
ietokoneeseen.

ubwoofer + satelliittikaiuttimet
änentoistojärjestelmä käsittää bassokaiuttimen, joka 
n optimoitu tuottamaan bassotaajuuksia, ja 
atelliittikaiuttimet, jotka on optimoitu keski- ja 
lätaajuuksia varten. Tuloksena on järjestelmä, joka 
oistaa tehokkaasti äänitaajuuksien koko skaalan 
yvimmästä bassosta kristallinkirkkaisiin ylä-ääniin, 
aikki mahdollisimman vähäisellä säröllä.

igitaalinen Dynamic Bass Boost
igitaalinen Dynamic Bass Boost on uudenaikainen 
assotehostus. Se tuottaa erinomaisen bassoäänen 

lman säröä suurilla äänenvoimakkuuksilla, mutta 
asson alataajuuksien toisto ei heikkene pienilläkään 
änenvoimakkuuksilla kuunneltaessa. Uusinta 
ekniikkaa sisältävät piirit seuraavat ja kalibroivat 
atkuvasti äänenvoimakkuutta sekä bassotaajuuksia 
ärön välttämiseksi, ja bassoääni on aina täydellinen. 
igitaalista Dynamic Bass Boost -bassotehostusta 
äytettäessä bassoäänen laatu on 
änenvoimakkuudesta riippumatta aina erinomainen.

uukoteloinen subwoofer
ubwooferin kotelo on puuta, mikä antaa sille 
ertaansa vailla olevan vakauden ja akustisen 
uorituskyvyn.

assorefleksikaiutinjärjestelmä
assorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti 
aiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. 
aiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista 
aiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu 
assokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien 
oisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja 
allitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. 
lmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää 
erinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun 
ämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat 
okonaan uuden ulottuvuuden.

Nopea asennus
Värikoodeilla varustetut johdot, selvät tarrat ja 
helppotajuiset ohjeet takaavat sen, että voit keskittyä 
kuuntelemiseen.

Magneettisuojaus
Kaiutinelementtien tehokkaan magneettisuojauksen 
ansiosta tietokoneen näytöllä ei ilmene 
kuvavääristymiä, vaikka kaiuttimet olisivat näytön 
lähellä.
MMS260/00
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