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SPA4350
Динамичен звук

Идеални сме за музика, глас и звук. Ще съживим звука от вашия лаптоп, настолен компютър или 

MP3 плейър. Ще обикнете увеличената ни звукова мощност и подобрена производителност, 

съвременния ни дизайн и удобното кабелно дистанционно управление за силата на звука.

Богат, комплексен звук
• Иновационна технология SPD™ за басовия порт за дълбоки, плътни тонове
• Събуфър с лентов дизайн за вярно възпроизвеждане на басите
• Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука
• Обща изходна мощност 30W RMS
• 3 интегрирани вериги за усилване по мощност, за балансиран звук
• Без изкривявания при максимална сила на изходящия звук

Съвременен дизайн
• Заоблена кутия за най-добро качество на звука
• Привлекателно покритие със силен гланц

Простота
• Съвместимост с всяка мултимедия



 Технология SPD™

Технологията на Philips Sound Purification Duct 
(SPD) за басовия порт дава дълбоките, плътни 
тонове на истинския басов звук. Вътрешната 
повърхност на тръбата за басите е покрита с 
пенестия материал SPD, специално създаден от 
Philips за поглъщане на акустични трептения, 
който намалява шумовете и стабилизира 
резонансната честота. Изпитанията на Philips и 
потребителските тестове потвърдиха, че този 
буфер осигурява баси с по-малко изкривявания и 
по-добро качество.

Събуфър с лентов дизайн

Проектиран като "кутия в кутията", този лентов 
събуфър има две звукови камери, с което 
осигурява по-голям въздушен капацитет и по-
добър басов звук с по-добър баланс и по-малко 
изкривявания. Енергията на звуковата вълна от 
централната мембрана се концентрира по-
ефективно в желания честотен диапазон на звука, 
което осигурява по-точно и прецизно 
възпроизвеждане.

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.

Заоблена кутия

Заоблената кутията не само изглежда добре, но и 
с формата си осигурява балансиран звук, който се 
разпространява по-естествено и в оригиналния си 
вид. С по-малко изкривяване и промени в 
тембъра можете да сте сигурни, че любимата ви 
музика винаги ще звучи така, както би трябвало. 
Philips познава акустиката и се стреми да ви даде 
не само чудесен звук, но и чудесен вид!
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Спецификации
Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Мембрана на събуфъра: 4 инча
• Управление на нивото на басите: На събуфъра
• Сателитни мембрани на високоговорителите: 

2,5"

Звук
• Подобрение на басите: Бас-рефлекс
• Оптимизация на басите
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Музикална мощност: 30 W
• Изходна мощност (RMS): Всеки сателитен 
високоговорител: 8 W x 2, събуфър: 14 W

• Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Синьо

Удобство
• Дистанционно управление: Кабелно управление 
на силата на звука

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

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

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

36,5 x 33,3 x 22 см
• EAN: 87 12581 62744 7
• Бруто тегло: 5,202 кг
• Нето тегло: 4,036 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 1,166 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Бруто тегло: 11,273 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 68 x 37,8 x 24,2 см
• Нето тегло: 8,072 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 3,201 кг
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Размери
• Събуфър: [W x D x H] 287 x 202 x 158 мм
• Сателитен: [W x D x H] 133 x 94 x 102 мм
• Кутия за управление: [W x D x H] 287 x 202 x 

158 мм
• Кутия на усилвателя: [W x D x H] 133 x 94 x 102 
мм

• Тегло: 5,202 кг
•
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