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SPA4350
Dinaminis garsas

Puikus pasirinkimas muzikos, balso įrašams ir garso takeliams. Suteiksime jūsų 
nešiojamajam, staliniam kompiuteriui ar MP3 grotuvui gyvesnį garsą. Jums patiks 
galingesnis, kokybiškesnis garsas ir šiuolaikinis dizainas.

Sodrus, sudėtinis garsas
• SPD™ naujoviška bosų prievado technologija sukuria gilius, sodrius tonus
• Siaurajuostė žemųjų dažnių garsiakalbio konstrukcija leidžia tiksliai perteikti bosus
• Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus
• 30 W RMS bendra išvesties galia
• 3 integralinės galios stiprintuvo schemos užtikrina subalansuotą garsą
• Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi

Šiuolaikiškas dizainas
• Lenktas korpusas sukuria sodrų garsą
• Patrauklus itin blizgus paviršius

Paprastumas
• Suderinamas su visomis laikmenomis



 SPD™ technologija

„Philips“ garsą išgryninančio kanalo (angl. „Sound 
Purification Duct“ – SPD) bosų prievado technologija 
perteikia gilius, natūralius tonus atkurdama originalų 
žemųjų dažnių garsą. Panaudojus SPD porėtą 
medžiagą vidiniams bosų vamzdžių paviršiams 
padengti, speciali „Philips“ sukurta akustinio 
slopinimo sistema sumažina turbulencijos triukšmą ir 
stabilizuoja suderintą dažnį. „Philips“ techniniai ir 
vartojimo testai patvirtino, jog šis buferis perteikia 
mažiau iškraipytus, švaresnės kokybės bosus.

Siaurajuostė žemųjų dažnių garsiakalbio 
konstrukcija

Šis dėžės dėžėje konstrukcijos siaurajuostis žemųjų 
dažnių garsiakalbis turi dvi tūrines ertmes, 
sukuriančias didesnę oro talpą ir perteikiančias 
geriau subalansuotą ir neiškraipytą bosų garsą. Garso 
energija iš centrinio garsiakalbio efektyviau 
koncentruojama reikiamo dažnio išvesties 
diapazone, kad būtų sukurtas labiau fokusuotas ir 
tiksliau atkuriamas bendras garso vaizdas.

Gerai slopinamas spinduolis

Vienas garsiakalbis paprastai sukuria tam tikro dažnio 
virpesius diafragmos pakraščiuose, dažnai 
sukeliančius garso iškraipymus. Šiai problemai 
išspręsti naudojamas mylaras – vientisas monomeras 
ir daug lengvesnė medžiaga, kuri paprastai dažniau 
naudojama apie garsiakalbio difuzorių. Apsupus 
difuzorių tiksliai simetrišku žiedu, gaunamas 
slopinimo efektas, pašalinantis asinchroniškus 
virpesius, todėl garsas labiau subalansuotas ir 
natūralesnis.

Lenktas korpusas

Lenktas korpuso dizainas ne tik gerai atrodo bet ir 
yra suformuotas, kad skleistų subalansuotą, 
natūraliau skambantį, artimą originalui garsą. Kadangi 
bus mažiau iškraipymų ir obertonų, galėsite būti tikri, 
jog mėgstama muzika visada skambės taip, kaip ir 
turėtų skambėti. „Philips“ išmano akustiką ir mes 
užtikriname, kad garsas ne tik puikiai skamba, bet ir 
gerai atrodo!
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Specifikacijos
Garsiakalbiai
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 4 col.
• Žemųjų dažnių lygio reguliatorius: Ant žemųjų 

dažnių kolonėlės
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2,5 col.

Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
• Žemųjų dažnių optimizavimas
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Muzikos galia: 30 W
• Išvesties galia (RMS): Satelitiniai garsiakalbiai: 8 W 

x 2; žemųjų dažnių kolonėlė: 14 W
• Dažnių diapazonas: 50 Hz–20 kHz (-10dB)

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x

Pakuotės turinys
• Žemųjų dažnių kolonėlė
• 3,5 mm stereo kabelis: Fiksuotas
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

36,5 x 33,3 x 22 cm
• EAN: 87 12581 62744 7
• Bendras svoris: 5,202 kg
• Grynasis svoris: 4,036 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 1,166 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 11,273 kg
• Outer carton (L x W x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
• Grynasis svoris: 8,072 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Pakuotės svoris: 3,201 kg
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Matmenys
• Žemųjų dažnių kolonėlė: [P x G x A] 287 x 202 x 

158 mm
• Satelitas: [P x G x A] 133 x 94 x 102 mm
• Valdymo blokas: [P x G x A] 287 x 202 x 158 mm
• Stiprintuvo blokas: [P x G x A] 133 x 94 x 102 mm
• Svoris: 5,202 kg
•
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