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SPA2335
Динамичен звук

28 W изходна мощност, подсилена с басрефлексната технология за дълбоки 
тонове. Съвместим с всяка мултимедия, този високоговорител дава плътен и богат 
звук с по-малко изкривявания чрез фуниевидната тръба за басите.

Богат, комплексен звук
• Обща изходна мощност 28 W RMS
• Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука
• Басрефлексните високоговорители дават дълбоки и мощни баси

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

Лесна употреба
• Съвместимост с всяка мултимедия



 28 W RMS
Обща изходна мощност 28 W RMS

Басрефлексни високоговорители
Кухина, разположена зад мембраната на 
високоговорителя и насочваща въздуха към 
акустично регулираните отвори в самия 
високоговорител, придава на басовите ноти по-
добра отчетливост и реализъм.

Съвместимост с всяка мултимедия
Съвместимост с всяка мултимедия

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.
SPA2335/12

Акценти
Дата на издаване  
2016-09-15

Версия: 1.2.8

12 NC: 8670 000 95205
EAN: 69 23410 71793 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си 
притежатели.

www.philips.com
Аудиосистеми
• Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
• Импеданс на входа: 25 ома
• Обща изходна мощност: 28 W
• Захранване: 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: 450 mV
• Обявена изходна мощност: 6 W x 2

Аудиосистеми със събуфър
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB (BTL)
• Чувствителност на входа: 180 mV
• Номинална изходна мощност: 16 W

Ляв/десен високоговорител
• Обхват на мощността на мембраната: 1-20 W x 

2
• Честотен обхват: 100 Hz-18 kHz
• Номинален импеданс: 6 ohm

• Чувствителност: 85 dB (2,83 V/1 м)
• Мембрана на високоговорителя: 2,5" 
широколентови

Събуфър
• Обхват на мощността на мембраната: 2-60 W
• Честотен обхват: 55 Hz-250 Hz
• Номинален импеданс: 8 ohm
• Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Захранване
• LED индикатор на захранването: Кехлибар

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