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Ηχεία πολυμέσων 2.1

• Μέγ. ισχύς 20 W

SPA1330
Κορυφαίος ήχος

Με έξοδο ήχου 10W και δυναμική αναπαραγωγή μπάσων, αυτά τα ηχεία είναι 
ιδανικά για την αναπαραγωγή μουσικής, παιχνιδιών, ταινιών και online βίντεο τόσο 
σε MAC όσο και σε PC.

Μοντέρνο ντιζάιν
• Σχεδιασμένο για στυλ - εμφάνιση εφάμιλλη του ήχου

Εξαιρετική ποιότητα ήχου
• Ισχύς εξόδου ήχου 10W
• Άριστα μονωμένος οδηγός, για μείωση των κραδασμών και της παραμόρφωσης του ήχου

Απλότητα
• Συμβατό με οποιοδήποτε μέσο
• Είσοδος ήχου για εύκολη, φορητή αναπαραγωγή μουσικής
• Συνεργάζομαι και με MAC και με PC



 Άριστα μονωμένος οδηγός
Οι μονοί οδηγοί ηχείου συνήθως υφίστανται 
συγκεκριμένους κραδασμούς διαίρεσης 
συχνότητας κοντά στο άκρο του διαφράγματος, 
προκαλώντας συχνά ηχητικές παραμορφώσεις. 
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η 
Philips εφαρμόζει γύρω από τον κώνο του οδηγού 
το mylar, το οποίο είναι ένα ομοιόμορφο 
μονομερές και πολύ ελαφρύτερο υλικό. 
Περιβάλλοντας τον κώνο με ένα άψογα 
συμμετρικό δακτυλίδι, το παραγόμενο εφέ 
απόσβεσης μειώνει τους ασύγχρονους 
κραδασμούς, εξασφαλίζοντας πιο ισορροπημένο 
και φυσικό ήχο.

Ισχύς εξόδου ήχου 10W
Οι ισχυροί ακτινοβολητές μπάσων με έξοδο 10W 
επιτρέπουν στα μικρά ηχεία την πιο 
αποτελεσματική αναπαραγωγή συχνοτήτων 
μπάσων χωρίς την ανάγκη αύξησης του μεγέθους 
τους. Έτσι έχετε καλύτερα μπάσα σε μικρότερο 
χώρο!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ (3,5 χιλ.)

Κάντε μόνο μία απλή σύνδεση και απολαύστε όλη 
σας τη μουσική από τις φορητές συσκευές και τον 
υπολογιστή σας. Απλώς συνδέστε τη συσκευή 
σας στην είσοδο AUDIO-IN (3,5 χιλ.) του σετ 
ηχείων Philips. Με τους υπολογιστές, η σύνδεση 
συνήθως γίνεται από την έξοδο ακουστικών. 
Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση, μπορείτε να 
απολαύσετε ολόκληρη τη μουσική σας συλλογή 
απευθείας σε ένα σετ ηχείων κορυφαίας 
ποιότητας. Η Philips απλώς προσφέρει πολύ 
καλύτερο ήχο.

Σχεδιασμένο για στυλ
Ο μοντέρνος σχεδιασμός δίνει προσωπικότητα 
στο χώρο σας.
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Χαρακτηριστικά
MacPC

• Οδηγός ηχείου: Πλήρους εύρους 2"
Ηχοσυστήματα
• Εύρος συχνοτήτων: 20Hz-20kHz
• Σύνθετη αντίσταση εισόδου: 25 ohm
• Συνολική ισχύς εξόδου: 10W
• Ρεύμα: 220 V 50 Hz
• Λόγος σήματος/θορύβου: >75 dB
• THD: <1%

Ηχοσυστήματα, Α/Δ κανάλι
• Ενισχυτής ισχύος ήχου: Ενισχυτής κλάσης AB
• Διαχωρισμός καναλιών: >45 dB
• Ευαισθησία εισόδου: 400 mV
• Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2,5 W x2

Ηχοσυστήματα υπογούφερ
• ενισχυτής ισχύος ήχου: Ενισχυτής κλάσης AB 

(BTL)
• Ευαισθησία εισόδου: 350 mV
• Ονομαστική ισχύς εξόδου: 5W

Δεξί/αριστερό ηχείο
• Εύρος ισχύος οδηγού: 1-15 W x 2
• Εύρος συχνοτήτων: 160 Hz-18 kHz
• Ονομαστική αντίσταση: 4ohm
• Ευαισθησία: 83 dB(2,83 V / 1 m)

Ηχείο υπογούφερ
• Εύρος ισχύος οδηγού: 2-30 W
• Εύρος συχνοτήτων: 65 Hz-250 Hz
• Ονομαστική αντίσταση: 8 ohm
• Ευαισθησία: 86 dB (2,83 V σε 1 μ.)

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,3 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνικό 3,5 χιλ.

Ρεύμα
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Πράσινο

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Αριθμός δορυφόρων: 2
• Υπογούφερ: ΝΑΙ
• 3,5 χιλ καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής: 
Σταθερό

• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης: ΝΑΙ

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

26,1 x 18,1 x 14,3 εκ.
• Βάρος: 1,458 κ.
•
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