
 

Philips
Głośniki multimedialne 2.1

SPA3300
Dźwięk Hi-Fi

Zestaw głośnikowy 2.1 SPA3300 ze swoją fantastyczną jakością i nowoczesną konstrukcją brzmi 
równie doskonale, jak wygląda. Zdalna regulacja głośności, moc muzyczna 50 W i regulacja 
poziomu niskich tonów pozwalają jeszcze bardziej wzbogacić wrażenia podczas słuchania.

Niezrównana wydajność basów
• Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.
• Zdalne sterowanie głośnością umożliwiające wygodną regulację dźwięku

Nowoczesna konstrukcja
• Zaprojektowany w dobrym stylu – wygląda i brzmi równie dobrze
 



 Basy z regulacją poziomu
Wyjątkowa konstrukcja subwoofera zapewnia dużo 
głębsze, bogatsze basy. Możliwe jest również 
ustawienie wybranego poziomu basów.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Zdalne sterowanie głośnością
Poręczny przewodowy pilot zdalnego sterowania 
ułatwia ustawianie poziomu głośności.

Zaprojektowany w dobrym stylu
Interesujące wzornictwo doda nieco indywidualności 
swojemu mieszkaniu.
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Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Analogowe 

wzmocnienie tonów niskich, System Bass Reflex
• Uwydatnienie tonów niskich
• Pasmo przenoszenia: 50 – 20 000 Hz
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 50 W
• Moc wyjściowa (RMS): Głośniki satelitarne: 5 W; 

subwoofer: 15 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe

Głośniki
• Głośnik wysokotonowy typu CD
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: Głośnik 

niskotonowy 2,5"
• Przetwornik subwoofera: 5 1/4 cala
• Regulacja poziomu tonów niskich: Na subwooferze

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Zasilanie: 220 V AC, 50 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Pilot zdalnego sterowania: Regulator głośności

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Zawartość opakowania
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Stały
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowy
• Karta gwarancyjna

Dane opakowania
• 12NC: 908210005128
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932042
• Waga brutto: 4,2 kg
• Wysokość: 251 mm
• Długość: 346 mm
• Szerokość: 306 mm
• Ilość: 1
• Ciężar opakowania: 0,5 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948890
• Waga brutto: 13,6 kg
• Długość: 1070 mm
• Szerokość: 326 mm
• Wysokość: 271 mm
• 12NC: 908210005128
• Ciężar opakowania: 1 kg
•
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