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SPA4350
Dynamisk lyd

Vi er perfekt til musikk, stemme og lydspor. Vi gir liv til lyden fra den bærbare PCen, PCen 
eller MP3-spilleren, og du kommer til å elske den kraftige og forbedrede lyden, den 
moderne utformingen og praktiske volumkontrollen på ledningen.

Fyldig, sammensatt lyd
• Nyskapende SPD™-bassportteknologi for dype, avrundede toner
• Båndpass-subwooferdesign for presis gjenskapelse av bassen
• Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd
• 30 W RMS total utgangseffekt
• Tre integrerte effektforsterkerkretser for å gi balansert lyd
• Forvrengningsfri ved maksimal lydeffekt

Moderne design
• Kurvelineært kabinett for godt avrundet lyd
• Attraktiv høyglanset overflate

Enkelhet
• Kompatibel med alle medier



 SPD™-teknologi

Philips' Sound Purification Duct-bassportteknologi 
(SPD) gir de dype, rene tonene i den opprinnelige 
basslyden. Den spesielle akustiske dempingen som 
Philips har utformet, bruker et SPD-skummateriale 
for å behandle den indre overflaten til basspipen, og 
reduserer støyturbulensen og stabiliserer 
tuningfrekvensen. Philips' tekniske tester og 
forbrukertester bekrefter at denne bufferen gir 
mindre farget bass med renere kvalitet.

Båndpass-subwooferdesign

Med boks-i-en-boks-utformingen har denne 
båndpass-subwooferen to volumkammere for å 
skape større luftkapasitet og levere en generelt 
bedre basslyd med bedre balanse og mindre 
forvrenging. Lydenergien fra hoveddriveren er mer 
effektivt konsentrert i det ønskede, gjengitte 
frekvensområdet, noe som produserer et generelt 
mer fokusert og mer presist gjengitt lydbilde.

Godt dempet driver

En enkel høyttalerdriver utsettes vanligvis for en 
spesifikk frekvensdelingsvibrasjon nær kanten av 
membranen, noe som ofte resulterer i litt 
forvrenging av lyden. Måten å bekjempe dette 
problemet på, er å bruke Mylar, en uniform 
monomer og et mye lettere materiale enn det som 
vanligvis brukes, rundt drivermembranen. Dette 
omgir membranen i en helt symmetrisk ring, og den 
resulterende dempereffekten undertrykker de 
asynkrone vibrasjonene, noe som gir en mer 
balansert og naturlig lyd.

Kurvet kabinett

Den kurvelineære utformingen til kabinettet ser ikke 
bare pen ut, men er også formet for å gi balansert lyd 
som strømmer ut mer naturlig og i sin opprinnelige 
form. Du får mindre forvrenging og farging av lyden, 
og du kan være sikker på at favorittmusikken alltid 
låter slik den skal. Philips kan lyd, og vi sørger for at 
lyd ikke bare høres bra ut, men ser bra ut også.
SPA4350/10

Spesifikasjoner
Høyttalere
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Subbasshøyttalerelement: 4"
• Basskontroll: På subwoofer
• Satellitthøyttalerelementer: 2,5"

Lyd
• Bassforbedring: Bassrefleks
• Bassoptimalisering
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Musikkeffekt: 30 W
• Utgangseffekt (RMS): Per satellitthøyttaler: 8 W 

x 2, subwoofer: 14 W
• Frekvensområde: 50 Hz–20 kHz (-10 dB)

Drift
• LED-indikator for strøm: Blå

Anvendelighet
• Fjernkontroll: Kablet volumkontroll

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Lydinngang for data: Stereolyd (3,5 mm 

jack(kontakt)) 1 x

Innhold i esken
• Subbasshøyttaler
• 3,5 mm stereolinjekabel: Fast
• Hurtiginstallasjonsveiledning
• Fjernkontroll: Kablet
• Antall satellitter: 2

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 36,5 x 33,3 x 22 cm
• EAN: 87 12581 62744 7
• Bruttovekt: 5,202 kg
• Nettovekt: 4,036 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 1,166 kg
• Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske
• Bruttovekt: 11,273 kg
• Yttereske (L x B x H): 68 x 37,8 x 24,2 cm
• Nettovekt: 8,072 kg
• Antall emballasjer: 2
• Taravekt: 3,201 kg
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Mål
• Subbasshøyttaler: [B x D x H] 

287 x 202 x 158 mm
• Satellitt: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
• Kontrollboks: [B x D x H] 287 x 202 x 158 mm
• Forsterkerboks: [B x D x H] 133 x 94 x 102 mm
• Vekt: 5,202 kg
•
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