
 

 

Philips
Multimediakaiuttimet 2.1

20 W:n enimmäisteho

SPA1330
Erinomainen ääni

Nämä 10 W:n äänentoiston ja dynaamisen bassontoiston kaiuttimet ovat täydelliset 
musiikin kuunteluun, pelaamiseen ja elokuvien ja Internet-videoiden katseluun. Kaiuttimet 
toimivat sekä MAC- että PC-koneissa.

Moderni muotoilu
• Tyylikäs ulkoasu - ja kuulostaa yhtä hyvältä

Erinomainen äänenlaatu
• Kokonaisteho 10 W
• Vaimennettu kaiutinelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Yksinkertaisuus
• Yhteensopiva kaiken median kanssa
• Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
• MAC- ja PC-koneisiin



 Vaimennettu kaiutinelementti
Yhdestä kaiutinelementistä aiheutuu tavallisesti tietty 
taajuusvärinä kalvon reunoilla, josta seuraa usein 
jonkinlainen äänen särö. Tätä ongelmaa pyritään 
ratkaisemaan käyttämällä Mylaria, yhtenäistä 
monomeeria ja paljon kevyempää materiaalia, 
elementtikartion ympärillä. Kun kartio on 
kauttaaltaan täysin symmetrisen kehän sisällä, 
vaimennus vähentää asynkronista värinää tuottaen 
tasapainoisemman ja luonnollisemman äänentoiston.

Kokonaisteho 10 W
Bassoelementtien 10 watin tehon ansiosta pienet 
kaiuttimet voivat toistaa bassotaajuudet 
tehokkaammin ilman, että kaiuttimien kokoa on 
kasvatettava. Paremmat bassot pienemmässä koossa!

Äänitulo (3,5 mm)

Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia 
kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain 
laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). 
Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön 
kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko 
musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla 
kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Tyylikäs ulkoasu
Trendikäs muotoilu tuo ilmettä kotiisi
SPA1330/12

Kohokohdat
MacPC

• Kaiutinelementti: 2" koko äänialue
Äänentoistojärjestelmät
• Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
• Tuloimpedanssi: 25 ohmia
• Kokonaislähtöteho: 10 W
• Virta: 220 V 50 Hz
• Signaali/kohina-suhde: >75 dB
• THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat
• Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
• Kanavaerottelu: >45 dB
• Tuloherkkyys: 400 mV
• Ilmoitettu lähtöteho: 2,5 W x 2

Subwoofer-äänijärjestelmät
• Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin (BTL)
• Tuloherkkyys: 350 mV
• Ilmoitettu lähtöteho: 5 W

Vasen ja oikea kaiutin
• Kaiutinelementin tehoalue: 1–15 W x 2
• Taajuusalue: 160 Hz – 18 kHz
• Nimellinen impedanssi: 4 ohmia
• Herkkyys: 83 dB (2,83 V / 1 m)

Subwoofer-kaiutin
• Kaiutinelementin tehoalue: 2–30 W
• Taajuusalue: 65–250 Hz
• Nimellinen impedanssi: 8 ohmia
• Herkkyys: 86 dB (2,83 V / 1 m)

Liitännät
• Johdon pituus: 1,3 m
• Liitin: 3,5 mm stereo

Virta
• Virran merkkivalo: Vihreä

Pakkauksen sisältö
• Satelliittien määrä: 2
• Subwoofer
• 3,5 mm:n linjakaapeli (stereo): Kiinteä
• Pika-asennusopas

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 26,1 x 18,1 x 14,3 cm
• Paino: 1,458 kg
•
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