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• 20 W макс. мощност

SPA1330
Чудесен звук

С 10 W изходна звукова мощност и динамично възпроизвеждане на басите, тези 
високоговорители са идеални за музика, игри, филми и онлайн видеоклипове – 
както на PC, така и на MAC.

Съвременен дизайн
• Проектиран с представата за стил - еднакво добре изглеждащ и звучащ

Чудесно качество на звука
• 10 W изходна звукова мощност
• Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Простота
• Съвместимост с всяка мултимедия
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства
• Аз работя с MAC и PC



 Мембрана с поглъщане на вибрациите
При конструкцията с една мембрана обикновено 
се появяват вибрации близо до ръба на 
диафрагмата при определени честоти, а това 
води до изкривяване на звука. Този проблем е 
преодолян чрез покриване на конуса на 
мембраната с милар - често използван и много по-
лек материал, изработен от мономер. 
Поставянето на конуса в идеално симетричен 
пръстен дава ефект на поглъщане, който спира 
асинхронната вибрация и благодарение на това 
дава по-балансиран и естествен звук.

10 W изходна звукова мощност
Излъчвателите за плътен бас с 10 W изходна 
мощност позволяват на малки тонколони да 
възпроизвеждат басовите честоти по-ефективно 
без нужда от увеличаване на обема им. Така че 
получавате по-добри баси на по-малко 
пространство!

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се наслаждавате 
на музиката от вашите преносими устройства и 
компютри. Просто включете устройството към 
3,5-мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на 
тонколоната Philips. Връзката с компютър 
обикновено се осъществява чрез изхода за 
слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате 
цялата си музикална колекция през 
превъзходната тонколона. Philips просто ви дава 
по-добър звук.

Проектиран с представата за стил
Модерният дизайн добавя характер към вашето 
жизнено пространство.
SPA1330/12

Акценти
MacPC

• Мембрана на високоговорителя: 2" • Тегло: 1,458 кг
•

Аудиосистеми
• Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
• Импеданс на входа: 25 ома
• Обща изходна мощност: 10 W
• Power: 220 V, 50 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >75 dB
• THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB
• Отделяне между каналите: >45 dB
• Чувствителност на входа: 400 mV
• Номинална изходна мощност: 2,5 W x 2

Аудиосистеми със събуфър
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB (BTL)
• Чувствителност на входа: 350 mV
• Номинална изходна мощност: 5 W

Ляв/десен високоговорител
• Обхват на мощността на мембраната: 1-15 W x 

2
• Честотен обхват: 160 Hz - 18 kHz
• Номинален импеданс: 4 ома
• Чувствителност: 83 dB (2,83 V/1 м)

пълнообхватни

Събуфър
• Обхват на мощността на мембраната: 2-30 W
• Честотен обхват: 65 Hz - 250 Hz
• Номинален импеданс: 8 ohm
• Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,3 м
• Съединител: 3,5 мм стерео

Power
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Зелено

Съдържание на опаковката
• Брой сателити: 2
• Събуфър
• 3,5 мм стерео линеен кабел: Неподвижен
• Ръководство за бързо инсталиране

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

26,1 x 18,1 x 14,3 см
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