
 

 

Philips
Altifalante Multimédia 5.1

MMS460
Som surround de alta fidelidade

Som surround 5.1
Envolva-se numa experiência de som surround com o sistema de colunas multicanal 5.1 MMS460. 
As colunas de caixa aberta e um subwoofer rígido de madeira proporcionam clareza excepcional 
para que possa ouvir cada detalhe. O nível de bass boost também é ajustável.

Sensação de som multimédia
• Som surround 5.1 - experiência de som envolvente

O melhor desempenho de graves
• Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
• Tecnologia bass boost com controlo de nível
• Subwoofer octogonal de madeira

Liga a todos os seus equipamentos
• Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais

Design contemporâneo
• Colunas de caixa aberta para uma clareza de som excepcional



 Som surround 5.1
Esteja no centro dos filmes e jogos e deixe-se 
envolver completamente pelo som.

Dynamic Bass Boost
Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves 
incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas 
compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos 
sons graves da música ao longo da variação de 
volume, de baixo até alto – com o toque de um 
botão!

Sons graves com controlo de nível
O design exclusivo do subwoofer produz sons 
graves mais profundos e ricos. Tem também a 
possibilidade de ajustar o nível de sons graves como 
desejar.

Subwoofer octogonal de madeira
A construção extra rígida do subwoofer octogonal 
de madeira proporciona desempenho de sons graves 
de cortar a respiração.

Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais
Ligue as suas colunas a todos os seus equipamentos. 
É uma forma óptima de ouvir o seu leitor de MP3, 
PC, TV, CD, DVD e todos os seus ficheiros 
multimédia.

Colunas de caixa aberta
O design aberto melhora a reprodução de som com 
uma clareza excepcional e reduz possíveis 
distorções. São utilizados protectores 
aerodinâmicos, em vez de uma cobertura de tecido 
ou metal por cima da face da coluna.
MMS460/00

Destaques
• 12NC: 908210002957
•

Som
• Melhoramento dos graves: Digital Bass Boost
• Potência Musical: 160 W
• Potência de saída (RMS): 5x10 W + 30 W
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Fios: Fios fixos

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Limites freq. do altifalante satélite: 200-20000 Hz
• Limites de freq. do subwoofer: 20-180 Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 3 x 3,5mm
• Alimentação: Adaptador de CA de 16 V

Comodidade
• Indicador de ligado

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul

Conteúdo da embalagem
• Subwoofer
• Número de satélites: 5
• Amplificador
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm
• Manual de instalação rápida

Dados da embalagem
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Peso bruto: 6.82 kg
• Altura: 340 mm
• Comprimento: 464 mm
• Largura: 244 mm
• Quantidade: 1
• Tara: 0,52 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Tara: 1,35 kg
• Peso bruto: 15.83 kg
• Comprimento: 505 mm
• Largura: 490 mm
• Altura: 360 mm
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