
üçlü surround ses kalitesi
G

5.1 kanallı ses deneyimi
80 Vat müzik çıkış gücü ve derin bas sesler için geliştirilmiş Dinamik Bas Güçlendirme 
(Dynamic Bass Boost) özelliği ile MMS260 yüksek performanslı 5.1 kanal PC 

hoparlörleri, surround ses deneyiminizi üst seviyeye çıkarır.

Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı
• Ev ses sistemi kalitesinde PC sesinin tadını çıkarın
• 75 yılı aşkın ses tecrübesi

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın
• Müzikler, oyunlar, filmler ve Internet ses kaynaklarıyla uyumlu
• Dolby Digital® ve EAX® ses üretimi için 5.1 kanallı ses
• PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

Her ayrıntıyı duyun
• Derin bas için subwoofer ve net yüksek frekanslı sesler için uydular
• Dijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme ile her ses seviyesinde optimum bas
• Kaliteli bas üretimi için ahşap muhafaza

• Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir

Kullanım kolaylığı
• Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
• Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır
Philips
Multimedya Hoparlör 5.1
MMS260
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Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Müzik Gücü: 80 W
• Çıkış gücü (RMS): 5 x 4 + 20W
• Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 200-20000Hz Hz
• Subwoofer frekans aralığı: 20-200Hz Hz

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Bağlantı: 3 x 3,5mm
• Güç: AC Adaptör 18V

Kolaylıklar
• Güç açık gösterimi

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210002954
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
• Brüt ağırlık: 6.34 kg
• Yükseklik: 247 mm
• Uzunluk: 356 mm
• Genişlik: 245 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,4 kg

Dış Karton
• Miktar: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
• Dara ağırlığı: 0,8 kg
• Brüt ağırlık: 13.48 kg
• Uzunluk: 475 mm
• Genişlik: 340 mm
• Yükseklik: 375 mm
• 12NC: 908210002954
•
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C'de gerçek ses kalitesi
hilips, ödüllü ev ses sistemleriyle aynı performansta PC 
es ürünleri oluşturmak için 75 yıllık ses tecrübesinden 
ararlanmıştır.

5 yıllık ses tecrübesi
hilips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan 
kibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses 
istemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses 
eniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses 
alitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

üzikler, oyunlar, filmler, Internet
er türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını 
şsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

.1 kanal ses
olby Digital® ve EAX® ses kaynaklarını 
inleyebilmeniz için 5.1 kanal hoparlörler

C veya Dizüstü bilgisayar için
C veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

ubwoofer + uydu hoparlörler
es sistemi, en iyi bas deneyimi için subwoofer, en iyi 
rta ve yüksek frekanslı ses deneyimi için uydu 
oparlörler ile optimize edilmiştir. Bunun sonucunda en 
erin bas seslerden en ince tiz seslere kadar tüm 
rekans aralığındaki sesler, ses sisteminiz tarafından 
üçlü ve bozulmadan üretilir.

ijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme
ijital Dinamik Bas Kuvvetlendirme, yüksek ses 

eviyelerinde seste bozulmaya yol açmadan maksimum 
as güçlendirme yapan ve düşük ses seviyelerinde alt uç 
as frekanslarının yok olmasını önleyen akıllı bir bas 
üçlendiricisidir. Gelişmiş elektronik teknolojisiyle ses 
eviyesi ve bas düzeyleri sürekli olarak izlenir, her ikisi 
e hassas şekilde kalibre edilir ve seste bozulmaların 
nüne geçilir, böylece optimum bas ses elde edilir. Dijital 
inamik Bas Güçlendirme, seçtiğiniz ses seviyesi ne 
lursa olsun, olağanüstü bas performansının keyfini 
ıkarmanızı sağlar.

hşap subwoofer
ubwoofer'ın kasası, sağlam, dengeli ve yüksek akustik 
erformans elde etmenizi sağlayan ahşaptan 
apılmıştır.

as Refleks Hoparlör Sistemi
ass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör 
utusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük 
rekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la 
kustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla 
eleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
onuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az 
ozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki 
ava kütlesini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek 
alışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük 
rekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
azandırır.

ızlı kurulum
enklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay 
nlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir 
ürede kurabilirsiniz.

anyetik Koruma
Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak 
koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına 
konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozmaz.
MMS260/00
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