
mart Sound Solution
S
Creșteţi bas

asigură o pu

Bas pe
• Tehn

Se con
• Perf
ul la subwoofer cât doriţi și ascultaţi muzica așa cum vă place. SPA1300 

tere muzicală de 20 W de la toate echipamentele dvs. multimedia.

rformant de ultimă generaţie
ologie de amplificare a basului cu control al nivelului

ectează la toate echipamentele dvs.
ect pentru MP3, PC, TV, CD și multe altele
 

Philips
Boxe multimedia 2.1

SPA1300NM



 

Sunet
• Amplificare bas: Bass Boost analogic, Bass reflex
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Răspuns în frecvenţă: 65 - 20,000 Hz
• Controlul volumului: Control analogic al 

volumului
• Putere muzicală: 20 W
• Cabluri: Cabluri fixe
• Putere de ieșire (RMS): Per sateliţi: 2 W; 

Subwoofer 6 W

Boxe
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Drivere pentru difuzor satelit: 2"
• Driver subwoofer: 5"

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5 m
• Intrare audio pentru date: 1 ieșire stereo (jack 3,5 

mm )
• Conector: 3,5 mm stereo
• Alimentare: CA 220V 50Hz

Comoditate
• Indicator alimentare

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Verde

Conţinut ambalaj
• Subwoofer
• Număr de sateliţi: 2
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
• Ghid de instalare rapidă

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210005818
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924757
• Greutate brută: 3,25 kg
• Cantitate: 1
• Înălţime: 305 mm
• Lungime: 242 mm
• Lăţime: 222 mm
• Greutate proprie: 0.65 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 4
• EAN/UPC/GTIN: 871089594892
• Greutate brută: 13,9 kg
• Lungime: 460 mm
• Lăţime: 500 mm
• Înălţime: 325 mm
• 12NC: 908210005818
• Greutate proprie: 0,9 kg
•
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