
 

 

Philips
Multimedialuidsprekers 2.0

Hoofdtelefoonuitgang, audio-

ingang

12 W

SPA1260
Dynamisch geluid

met deze PC-luidspreker
Met hun krachtige stereogeluid van 3 W RMS en zeer luxe, hoogglanzende afwerking zien 
Philips SPA1260/12-luidsprekers er niet alleen stijlvol uit, maar zorgen ze ook voor 
uitstekend geluid!

Rijk, complex geluid
• De Bass Reflex-luidsprekers leveren een diepe, krachtige bas
• Totaal uitgangsvermogen van 3 W RMS
• De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Hedendaags ontwerp
• Aantrekkelijke hoogglanzende afwerking

Eenvoud
• Handige AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op voorzijde van luidspreker
• Compatibel met alle media



 Bass Reflex-luidsprekers
Een kamer in de luidspreker leidt de lucht naar 
akoestisch afgestemde openingen in de luidspreker 
en geeft de bastonen een krachtig, realistisch geluid.

Hoogglanzende afwerking
De hoogglanzende zwarte afwerking ziet er 
fantastisch uit in zowel een klassiek als modern 
interieur.

AUX-ingang en 
hoofdtelefoonaansluiting

U kunt nu nog gemakkelijker en handiger van uw 
favoriete muziek en entertainment genieten, via de 
AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de 
voorzijde van deze luidsprekers. Gewoonlijk moet u 
de 3,5 mm-stekker uit de computer halen als u een 
ander apparaat dan uw PC wilt aansluiten en dat is 
niet altijd praktisch. Maar met de AUX-ingang en 
hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde kunt u snel 
en gemakkelijk rechtstreeks naar muziek van bijna 
alle apparaten luisteren.

Goed gedempte driver
Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans 
trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de 
rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige 
geluidsvervorming. Om dit te voorkomen wordt 
gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer 
en een veel lichter materiaal dan meestal wordt 
gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in 
een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het 
dempende effect de asynchrone trillingen 
onderdrukt. Het resultaat is een beter 
uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.
SPA1260/12

Kenmerken
MacPC

• Gewicht van de verpakking: 1,5 kg
•

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,5 x 10,5 x 18 cm
• Gewicht: 0,95 kg

Audiosystemen
• Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
• Ingangsimpedantie: 10 ohm
• Totaal uitgangsvermogen: 3W
• Vermogen: 220 V 50 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
• THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
• Zenderscheiding: > 45 dB
• Ingangsgevoeligheid: 600 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 1,5 W x 2

Luidsprekers links/rechts
• Driververmogenbereik: 1 - 5 W x 2
• Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
• Nominale impedantie: 4 ohm
• Gevoeligheid: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Luidsprekerdriver: 2,5 inch

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 mm stereo

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding
• Aantal satellieten: 2

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

25,4 x 17,2 x 13 cm
• EAN: 87 12581 63982 2
• Brutogewicht: 1,4 kg
• Nettogewicht: 1,1 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,3 kg
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 5,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 63982 9
• Omdoos (L x B x H): 27 x 26,2 x 35,4 cm
• Nettogewicht: 4,4 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
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