
 

 

Philips
Multimediální 
reproduktory 2.0

Výstup sluchátek, zvukový vstup

12 W

SPA1260
Dynamický zvuk

s počítačovým reproduktorem
Reproduktory Philips SPA1260/12 se stereo výstupem 3 W RMS a elegantním lesklým 
povrchem vypadají stejně skvěle, jako hrají!

Plný prokreslený zvuk
• Reprosoustavy Bass Reflex přináší hluboké a silné basy
• Celkový výstupní výkon 3 W RMS
• Dobře tlumený reproduktor snižuje vibrace a zkreslení zvuku

Moderní design
• Atraktivní vysoce lesklá povrchová úprava

Jednoduchost
• Praktický vstup aux-in a výstup pro sluchátka před reproduktorem
• Kompatibilní se všemi médii



 Reprosoustavy Bass Reflex
Komora za vinutím reproduktoru vede vzduch do 
akusticky vyladěných otvorů vestavěných 
v reprosoustavě a basové tóny mají průbojnější, 
realističtější zvuk.

Vysoce lesklá povrchová úprava
Vysoce lesklá povrchová úprava ‚Klavírová černá‘ 
vypadá v klasických i moderních interiérech prostě 
skvěle.

Vstup AUX-in a výstup pro sluchátka

Nyní si můžete vychutnat svou hudbu a zábavu ještě 
snazším a praktičtějším způsobem: umožní vám to 
vstup aux-in a konektor pro sluchátka na přední 
straně těchto reproduktorů. Pokud potřebujete 
připojit jiné zařízení než počítač, musíte obvykle 
z počítače vytáhnout 3,5mm konektor, jenž vám pak 
může chybět. Vstup aux-in a výstup pro sluchátka na 
přední straně reproduktoru vám však umožní začít 
rychle a snadno poslouchat hudbu téměř 
z jakéhokoli zařízení.

Dobře tlumený reproduktor
U reproduktoru obvykle dochází blízko okraje 
membrány k vibracím konkrétního kmitočtového 
dělení, které často vede ke zkreslení zvuku. Tento 
problém je překonán použitím Mylaru, 
stejnoměrného monomeru a mnohem lehčího 
materiálu, který se obvykleji používá, kolem 
membrány reproduktoru. Ten obklopuje membránu 
v dokonale symetrickém prstenci, jehož tlumicí 
účinek potlačuje asynchronní vibrace. Výsledkem je 
vyváženější a přirozený zvuk.
SPA1260/12

Přednosti
MacPC

• Hmotnost obalu: 1,5 kg
•

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 14,5 x 10,5 x 18 cm
• Hmotnost: 0,95 kg

Audiosystémy
• Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
• Vstupní odpor: 10 ohmů
• Celkový výstupní výkon: 3 W
• Spotřeba: 220 V 50 Hz
• Poměr signál/šum: >75 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %

Audiosystémy L/P kanály
• Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB
• Separace kanálů: >45 dB
• Vstupní citlivost: 600 mV
• Jmenovitý výstupní výkon: 1,5 W x 2

Levé/pravé reproduktory
• Rozsah výkonu reproduktoru: 1 – 5 W x 2
• Frekvenční rozsah: 75 Hz až 20 kHz
• Jmenovitý odpor: 4 ohmy
• Citlivost: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Vinutí reproduktoru: 2,5"

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Počet satelitů: 2

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 25,4 x 17,2 x 13 cm
• EAN: 87 12581 63982 2
• Hrubá hmotnost: 1,4 kg
• Čistá hmotnost: 1,1 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,3 kg
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 63982 9
• Vnější obal (D x Š x V): 27 x 26,2 x 35,4 cm
• Čistá hmotnost: 4,4 kg
• Počet spotřebitelských balení: 4
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