
 

 

Philips
Multimedya Hoparlör 5.1

MMS460
Mükemmel surround ses

5.1 Surround Ses
MMS460 çok kanallı hoparlör sistemi ile kendinizi 5.1 surround ses deneyimine bırakın. 
Açık yüzlü hoparlörler ve sağlam, ahşap subwoofer hoparlörün sağladığı mükemmel 
netlikte ses sayesinde her ayrıntıyı duyabilirsiniz.

Çoklu ortam ses duygusu
• 5.1 Surround ses - Mükemmel ses deneyimi

En ileri düzeyde bas performansı
• Dinamik bas kuvvetlendirme - en derin, en zengin bas tonlarını dinleyin
• Seviye kontrollü bas kuvvetlendirme teknolojisi
• Sekiz köșeli ahșap subwoofer

Tüm sistemlerinize bağlayın
• MP3, PC, TV, CD, vb. için mükemmel

Modern tasarım
• Mükemmel netlikte ses için açık yüzlü olarak tasarlanmıș hoparlörler



 5.1 surround ses
Filmlerin ve oyunların içine girin ve kendinizi 
tamamen sese bırakın.

Dinamik bas kuvvetlendirme
Yenilikçi teknoloji, kompakt hoparlörlerden 
inanılmaz derecede derin ve zengin bas tonları elde 
edilmesini sağlar. Dinamik bas kuvvetlendirme, tek 
bir dokunușla alçak ve yüksek ses seviyelerinde 
müzikteki bas tonlarını belirginleștirir!

Seviye kontrollü bas
Benzersiz subwoofer tasarımı, daha derin ve daha 
zengin bas sağlar. Bas seviyesini kendi seçiminize göre 
ayarlama olanağına da sahipsiniz.

Sekiz köșeli ahșap subwoofer
Sekiz köșeli ahșap subwoofer hoparlörün çok sağlam 
yapısı, nefes kesen bir bas performansı sağlar.

MP3, PC, TV, vb. için mükemmel
Hoparlörlerinizi tüm sistemlerinize bağlayın. MP3 
çalar, PC, TV, CD, DVD ve tüm çoklu ortam 
ürünlerinizi dinlemenin mükemmel yolu.

Ön tarafı açık tasarlanmıș hoparlörler
Açık yüzlü tasarım, mükemmel netliği geliștirirken 
her türlü olası paraziti engeller. Hoparlörün ön 
yüzünde, bez ya da metal kaplamanın yerine 
aerodinamik koruyucular kullanılmıștır.
MMS460/00

Özellikler
• 12NC: 908210002957
•

Ses
• Bas geliștirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Müzik Gücü: 160 W
• Çıkıș gücü (RMS): 5x10 W + 30 W
• Ses Seviyesi Kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 200-20.000 Hz
• Subwoofer frekans aralığı: 20-180 Hz

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Konnektör: 3 x 3,5mm
• Güç: AC Adaptör 16 V

Kullanılabilirlik
• Güç açık göstergesi

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi

Ambalaj içeriği
• Subwoofer
• Uydu sayısı: 5
• Amplifikatör
• 3.5 mm stereo kablosu
• Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Brüt ağırlık: 6,82 kg
• Yükseklik: 340 mm
• Uzunluk: 464 mm
• Genișlik: 244 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,52 kg

Dıș Karton
• Miktar: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Dara ağırlığı: 1.35 kg
• Brüt ağırlık: 15,83 kg
• Uzunluk: 505 mm
• Genișlik: 490 mm
• Yükseklik: 360 mm
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