
 

 

Philips
Multimediálne 
reproduktory 2.0

Slúchadlový výstup, zvukový vstup

12W

SPA1260
Dynamický zvuk

s týmto reproduktorom k počítaču
Reproduktory Philips SPA1260/12 s výkonným stereofónnym výstupom 3 W RMS a 
neuveriteľne elegantnou povrchovou úpravou s vysokým leskom vyzerajú v každom 
ohľade tak exkluzívne, ako znejú!

Bohatý a komplexný zvuk
• Reproduktory Bass Reflex poskytujú hlbšie a výkonné basy
• Celkový výstupný výkon 3 W RMS
• Dobre tlmený budič redukuje vibrácie a skreslenie zvuku

Moderný dizajn
• Atraktívna vysokolesklá povrchová úprava

Jednoduchosť
• Praktický vstup Aux a výstup na slúchadlá na prednej strane reproduktora
• Kompatibilita s akýmkoľvek médiom



 Reproduktory Bass Reflex
Komora za budičom reproduktora, ktorá vedie 
vzduch do akusticky vyladených otvorov 
zabudovaných do reproduktora, dodáva basom 
oveľa údernejší, realistický zvuk.

Vysokolesklá povrchová úprava
Vysokolesklá „klavírovo čierna“ povrchová úprava 
vyzerá jednoducho vynikajúco v klasických a 
moderných interiéroch.

Vstup AUX a výstup na slúchadlá

Teraz si môžete svoju hudbu a inú zábavu 
vychutnávať ešte jednoduchšie a pohodlnejšie – 
pomocou vstupu Aux a výstupu na slúchadlá na 
prednej strane týchto reproduktorov. Vo väčšine 
prípadov musíte na pripojenie iného zariadenia než 
počítača odpojiť 3,5-milimetrový konektor z 
počítača, čo nie je veľmi praktické. No vďaka 
konektorom vstupu Aux a výstupu na slúchadlá na 
prednej strane môžete rýchlo a jednoducho počúvať 
hudbu priamo z takmer akéhokoľvek zariadenia.

Dobre tlmený budič
Jeden budič reproduktora väčšinou prináša aj 
vibrácie frekvenčného delenia na okraji membrány, 
čo má často za následok istý stupeň skreslenia zvuku. 
Tento problém sme vyriešili použitím mylaru – 
jednotného, monomérického a, v porovnaní s 
najčastejšie používanými materiálmi, aj oveľa 
ľahšieho materiálu v okolí kužeľa budiča. Výsledkom 
uzavretia kužeľa do dokonale symetrického kruhu je 
tlmenie, ktoré potláča asynchrónne vibrácie, vďaka 
čomu je zvuk vyváženejší a prirodzenejší.
SPA1260/12

Hlavné prvky
MacPC

• Budič reproduktora: 2,5" •
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Audio systémy
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
• Vstupná impedancia: 10 ohmov
• Celkový výstupný výkon: 3W
• Príkon: 220 V, 50 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 75 dB
• THD: < 1 %

Kanály P/Ľ zvukových systémov
• Zosilňovač zvukového výkonu: Zosilňovač triedy 

AB
• Oddelenie kanálov: > 45 dB
• Vstupná citlivosť: 600 mV
• Menovitý výstupný výkon: 1,5 W x 2

Ľavé/Pravé reproduktory
• Rozsah výkonu budiča: 1 – 5 W x 2
• Frekvenčný rozsah: 75 Hz – 20 kHz
• Menovitá impedancia: 4 ohmy
• Citlivosť: 85 dB (2,83 V/1 m)

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka: áno
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 25,4 x 17,2 x 13 cm
• EAN: 87 12581 63982 2
• Hmotnosť brutto: 1,4 kg
• Hmotnosť netto: 1,1 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,3 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 5,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 63982 9
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 27 x 26,2 x 35,4 cm
• Hmotnosť netto: 4,4 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 1,5 kg
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