
 

 

Philips
Altifalantes multimédia 2.1

• Potência máx. de 20 W

SPA1330
Óptimo som

Com a saída de som de 10 W e a reprodução de graves dinâmicos, estes altifalantes são 
perfeitos para reproduzir música, jogos e vídeos online em MAC e PC.

Design contemporâneo
• Concebido a pensar no estilo - parece tão bem quanto soa

Estupenda qualidade de som
• 10 W de potência de saída de som
• Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som

Simplicidade
• Compatível com qualquer suporte multimédia
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil
• Trabalho com MAC e PC



 Diafragma com um bom 
amortecimento
Normalmente, um diafragma de altifalante único 
causa uma vibração específica da divisão da 
frequência na área próxima do rebordo do 
diafragma, o que resulta frequentemente numa 
distorção de som. A solução para este problema 
consiste na utilização de mylar - um monómero 
uniforme e um material muito mais leve do que o 
normalmente utilizado - à volta do cone de 
diafragma. Ao circundar o cone com um anel 
totalmente simétrico, o efeito de amortecimento 
resultante elimina a vibração assíncrona, 
proporcionando num som mais equilibrado e 
natural.

10 W de potência de saída de som
Irradiadores ricos de graves com saída de 10 W 
permitem que os pequenos altifalantes reproduzam 
frequências de graves com maior eficácia sem 
necessitar de aumentar o seu tamanho. Graves 
melhores num espaço menor!

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 
Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.

Concebido a pensar no estilo
O design atractivo dá mais personalidade à sua 
habitação.
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Destaques
MacPC

• Diafragma de altifalantes: Gama total de 2"
Sistemas áudio
• Limites frequência: 20Hz-20kHz
• Impedância de entrada: 25 ohm
• Potência de saída total: 10 W
• Alimentação: 220 V 50 Hz
• Relação sinal-ruído: >75 dB
• THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio
• Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
• Separação de canais: >45 dB
• Sensibilidade de entrada: 400 mV
• Potência nominal: 2,5 W x2

Sistemas de áudio com subwoofer
• Amplificador áudio: Amplificador de classe AB 

(BTL)
• Sensibilidade de entrada: 350 mV
• Potência de saída nominal: 5 W

Altifalantes esquerdo/direito
• Gama de potência do diafragma: 1-15 Wx2
• Limites frequência: 160 Hz-18 kHz
• Impedância nominal: 4 ohm
• Sensibilidade: 83 dB (2,83 V/1 m)

Altifalante com subwoofer
• Gama de potência do diafragma: 2-30 W
• Limites frequência: 65 Hz-250 Hz
• Impedância nominal: 8 ohm
• Sensibilidade: 86 dB (2,83 V/1 m)

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,3 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

Alimentação
• Indicador LED de energia: Verde

Conteúdo da embalagem
• Número de satélites: 2
• Subwoofer
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
• Manual de instalação rápida

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

26,1 x 18,1 x 14,3 cm
• Peso: 1,458 kg
•
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