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SPA4350
Dynamisch geluid

Modern vormgegeven, ideaal voor muziek, spraak en soundtracks. Brengt de audio van 
uw notebook, PC en MP3-speler tot leven en zet deze om in een krachtig geluid van 
hoogwaardige kwaliteit.

Rijk, complex geluid
• Innovatieve SPD™-baspoorttechnologie voor diepe, ronde tonen
• Bandpass subwoofer voor precieze basweergave
• De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid
• Totaal uitgangsvermogen van 30 W RMS
• Drie geïntegreerde vermogensversterkercircuits voor een uitgebalanceerd geluid
• Geen vervorming bij maximale geluidsweergave

Modern ontwerp
• Gewelfde behuizing voor rond geluid
• Aantrekkelijke hoogglanzende afwerking

Eenvoud
• Compatibel met alle media



 SPD™-technologie

Philips Sound Purification Duct (SPD) 
baspoorttechnologie levert de diepe, zuivere tonen 
van het originele basgeluid. Op het binnenoppervlak 
van de baspijp is SPD-schuimmateriaal aangebracht 
en dankzij de door Philips ontwikkelde speciale 
akoestische demping wordt de ruisturbulentie 
gereduceerd en de tuning frequentie gestabiliseerd. 
Technische tests van Philips en consumententests 
wijzen uit dat deze buffer een minder vervormd, 
zuiverder basgeluid oplevert.

Bandpass-subwooferontwerp

Het ontwerp van deze bandpass subwoofer is doos-
in-een-doos: twee volumekamers zorgen voor meer 
luchtvermogen en leveren alles bij elkaar een beter 
basgeluid met minder vervorming en een betere 
balans. De audio-energie uit de centrale driver 
wordt doelmatiger geconcentreerd in het gewenste 
frequentiebereik, wat leidt tot een geluidsbeeld met 
meer focus en een preciezere weergave.

Goed gedempte driver

Bij een enkele luidspreker ontstaan doorgaans 
trillingen in een specifiek frequentiegedeelte nabij de 
rand van een diafragma, wat vaak leidt tot enige 
geluidsvervorming. Om dit te voorkomen wordt 
gebruik gemaakt van Mylar, een uniforme monomeer 
en een veel lichter materiaal dan meestal wordt 
gebruikt, rondom de driverkegel. De kegel wordt in 
een perfect symmetrische ring verpakt, waarvan het 
dempende effect de asynchrone trillingen 
onderdrukt. Het resultaat is een beter 
uitgebalanceerd en natuurlijk geluid.

Gewelfde behuizing

Het gewelfde ontwerp van de behuizing is niet alleen 
mooi om te zien, maar zorgt bovendien voor een 
uitgebalanceerd geluid dat natuurlijker is en de 
originele vorm heeft behouden. Met minder 
vervorming weet u zeker dat uw favoriete muziek 
altijd klinkt zoals het moet klinken. Philips weet alles 
van akoestiek en we zorgen ervoor dat geluid niet 
alleen geweldig klinkt, maar er ook geweldig uitziet!
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Specificaties
Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Subwoofer: 4 inch
• Regeling van basniveau: Op subwoofer
• Satellietluidsprekers: 2,5 inch

Geluid
• Verbeterd basgeluid: Basreflex
• Basoptimalisatie
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Muziekvermogen: 30 W
• Uitgangsvermogen (RMS): Per satellietluidspreker: 

2 x 8 W; Subwoofer: 14 W
• Frequentiebereik: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Blauw

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo
• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio 

(aansluiting 3,5 mm) 1x

Inhoud van de verpakking
• Subwoofer
• 3,5 mm stereokabel: Vast
• Snelle installatiehandleiding
• Aantal satellieten: 2

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

36,5 x 33,3 x 22 cm
• EAN: 87 12581 62744 7
• Brutogewicht: 5,202 kg
• Nettogewicht: 4,036 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 1,166 kg
• Type schap: Leggen

Omdoos
• Brutogewicht: 11,273 kg
• Omdoos (L x B x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
• Nettogewicht: 8,072 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 3,201 kg
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Afmetingen
• Subwoofer: [B x D x H] 287 x 202 x 158 mm
• Satelliet: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
• Bedieningsdoos: [B x D x H] 287 x 202 x 158 mm
• Versterker: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
• Gewicht: 5,202 kg
•
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