Philips
Multimedialuidspreker 5.1

MMS260

Meeslepende Surround Sound van hoge kwaliteit
De 5.1-kanaals audio-ervaring
De hoogwaardige MMS260 5.1-kanaals PC-luidsprekers hebben Dynamic Bass Boost
voor rijke lage tonen en een uitgang van 80 watt aan muziekvermogen. Hierdoor wordt
uw multimedia-ervaring intenser dan ooit.
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
• 5.1-kanaalsgeluid voor reproductie Dolby Digital® en EAX®
• Gemakkelijk aan te sluiten op PC of laptop
Hoor elk klein detail
• Subwoofer voor diepe bass, satellietluidsprekers voor duidelijke hoge tonen
• Digital Dynamic Bass Boost voor optimale bass bij elk volume
• Houten behuizing voor bass-geluid van hoge kwaliteit
• Bassreflex-luidsprekers geven een krachtige, diepere bass
Eenvoudig te gebruiken
• Snel aan de slag dankzij de benoemde en gekleurde aansluitingen
• Geen beeldvervorming door de magnetische afscherming

MMS260/00

Multimedialuidspreker 5.1
Specificaties

Productkenmerken

Geluid
•
•
•
•
•

Bass-versterking: Digital Bass Boost
Muziekvermogen: 80 W
Uitgangsvermogen (RMS): 5 x 4 + 20 W
Volumeregeling: Analoge volumeregeling
Kabels: Vaste kabels

Luidsprekers

• Luidsprekerverbetering: Magnetisch
afgeschermde LSB
• Frequentie van satellietluidsprekers: 200 20.000 Hz Hz
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 200 Hz Hz

Connectivity

• Kabellengte: 2 m
• Aansluiting: 3 x 3,5 mm
• Voeding: AC-adapter van 18 V

Convenience

• "Apparaat aan" indicatie

Voeding

• Power Led indicator: Blauw

Gegevens van de verpakking
•
•
•
•
•
•
•
•

12NC: 908210002954
EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
Bruto gewicht: 6,34 kg
Hoogte: 247 mm
Lengte: 356 mm
Breedte: 245 mm
Hoeveelheid: 1
Gewicht van de verpakking: 0,4 kg

Omdoos
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoeveelheid: 2
EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
Gewicht van de verpakking: 0,8 kg
Bruto gewicht: 13,48 kg
Lengte: 475 mm
Breedte: 340 mm
Hoogte: 375 mm
12NC: 908210002954

•

A/V-kwaliteit op de PC
Philips heeft zijn toonaangevende ervaring van de
afgelopen 75 jaar op het gebied van audio
samengebracht om PC-audioproducten te creëren die
dezelfde prestaties leveren als de bekroonde A/Vsystemen.
75 jaar ervaring in audio
Philips heeft de CD uitgevonden, leidde het team dat de
USB-audiospecificatie heeft geschreven en heeft de
afgelopen decennia miljoenen audio systemen, Home
Cinema sets en TV's geproduceerd. U kunt er dus op
vertrouwen dat Philips, een leider in audio-innovatie,
geluidssystemen van de hoogste kwaliteit maakt.
Muziek, games, films, internet
U kunt alle soorten audiobronnen (muziek, games, films
en internet) afspelen. Wat u ook wilt horen, Philips
zorgt ervoor dat uw multimediabeleving nog intenser
wordt.
5.1-kanaals afspelen
5.1-kanaalsgeluid voor reproductie van Dolby Digital®en EAX®-geluidsbronnen
Voor PC of laptop
Kan worden aangesloten op een PC of een laptop
Subwoofer en satellietluidsprekers
Het audio systeem bestaat uit een subwoofer die de
bass-frequenties optimaal weergeeft, en
satellietluidsprekers die met name geschikt zijn voor de
hoge frequenties en middenfrequenties. Zo wordt een
krachtig systeem gecreëerd die alle audiofrequenties,
van diepe bass-tonen tot kristalheldere hoge noten, met
een minimum aan vervorming kan weergeven.
Digital Dynamic Bass Boost
Digital Dynamic Bass Boost is een intelligente bass
booster die een maximale bass-verbetering geeft. Bij
een hoog volume levert dat geen geluidsvervorming op
en bij een laag volume wordt niet ingeleverd op de lage
bass-frequenties. Technologisch geavanceerde
elektronica houdt continu het volume en de bass in de
gaten en stelt beide heel nauwkeurig af om vervorming
te voorkomen. Zo wordt een geoptimaliseerde bass
verkregen. Met Digital Dynamic Bass Boost kunt u
genieten van ongehoorde bass-weergave, ongeacht het
geluidsvolume.
Houten subwoofer
De behuizing van de subwoofer is gemaakt van hout
voor stabiliteit en uitstekende akoestische prestaties.
Bassreflex-luidsprekersysteem
Bassreflex-luidsprekers zorgen voor een compact
luidsprekerboxsysteem met een diepe bass. Het verschil
met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er
een bass-pijp is toegevoegd die akkoestisch op de
woofer is afgestemd voor een optimale demping van de
lage frequenties. Dit resulteert in een diepere
gecontroleerde bass en minder vervorming. De lucht in
de bass-pijp resoneert en gaat vibreren als een
conventionele woofer. Samen met de reactie van de
woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden
in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie
van diepe bass op.
Snelle installatie
Dankzij de gekleurde kabels, de duidelijk aangebrachte
benamingen en de eenvoudige documentatie kunt u in
een handomdraai volop genieten van uw aankoop.
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Magnetische afscherming
Omdat de sterke magneten in de luidspreker-driver
magnetisch zijn afgeschermd, loopt u niet het gevaar
dat het beeld vervormt of schade oploopt wanneer u de
luidspreker in de buurt van uw PC-scherm plaatst.

