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SPA4350
Som dinâmico

Somos perfeitos para música, voz e bandas sonoras. Daremos vida ao som do seu 
portátil, PC ou leitor MP3 e vai adorar a nossa saída de som ampliada e desempenho de 
som melhorado, design contemporâneo e um prático controlo de volume com fios.

Som rico, complexo
• Tecnologia inovadora da porta de graves SPD™ para tons profundos e completos
• Design do subwoofer com passagem de banda para uma reprodução de graves exacta
• Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som
• Potência de saída total de 30 W RMS
• 3 circuitos integrados do amplificador de potência para um som equilibrado
• Sem distorção na saída máxima de som

Design contemporâneo
• Estrutura curvilínea para um som equilibrado
• Acabamento atractivo de alto brilho

Simplicidade
• Compatível com qualquer suporte multimédia



 Tecnologia SPD™

A tecnologia da porta de graves Sound Purification 
Duct (SPD) da Philips fornece tons profundos e 
puros do som de graves original. Utilizando um 
material em espuma SPD para processar a superfície 
interior do tubo de graves, o isolamento acústico 
especial inventado pela Philips reduz a turbulência do 
ruído e estabiliza a frequência de sintonização. Os 
testes técnicos e testes ao consumidor da Philips 
confirmam que este buffer fornece graves com 
menos colorações adicionais e com uma qualidade 
mais pura.

Design do subwoofer com passagem de 
banda

Com este design de "caixa na caixa", este subwoofer 
de passagem de banda tem duas câmaras de volume 
para criar uma maior capacidade de ar e para 
proporcionar um som de graves muito superior com 
um melhor equilíbrio e menos distorção. A energia 
áudio do diafragma central é concentrada de forma 
mais eficaz na gama desejada da saída da frequência, 
produzindo uma imagem de som geral mais focada e 
com uma reprodução mais exacta.

Diafragma com um bom 
amortecimento

Normalmente, um diafragma de altifalante único 
causa uma vibração específica da divisão da 
frequência na área próxima do rebordo do 
diafragma, o que resulta frequentemente numa 
distorção de som. A solução para este problema 
consiste na utilização de mylar - um monómero 
uniforme e um material muito mais leve do que o 
normalmente utilizado - à volta do cone de 
diafragma. Ao circundar o cone com um anel 
totalmente simétrico, o efeito de amortecimento 
resultante elimina a vibração assíncrona, 
proporcionando num som mais equilibrado e 
natural.

Estrutura curva

Para além da boa aparência do design curvilíneo da 
estrutura, o formato deste design permite um som 
equilibrado que é difundido de um modo mais 
natural e conforme a sua forma original. Com menos 
distorção e colorações, pode ter a certeza de que a 
sua música favorita manterá sempre a sua 
sonoridade original. A Philips é especialista em 
acústica e gostamos de nos assegurar sempre de que 
o áudio tem um óptimo som e uma óptima 
aparência!
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Especificações
Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controlador do subwoofer: 4"
• Controlo do nível de graves: No subwoofer
• Controladores de altifalantes satélite: 2,5"

Som
• Melhoramento dos graves: Bass Reflex
• Optimização de graves
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Potência Musical: 30 W
• Potência de saída (RMS): Por satélite: 8 W x 2; 

subwoofer: 14 W
• Limites frequência: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul

Comodidade
• Telecomando: Controlo de volume com fios

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x

Conteúdo da embalagem
• Subwoofer
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
• Manual de instalação rápida
• Telecomando: Com fios
• Número de satélites: 2

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

36,5 x 33,3 x 22 cm
• EAN: 87 12581 62744 7
• Peso bruto: 5,202 kg
• Peso líquido: 4,036 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 1,166 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,273 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

68 x 37,8 x 24,2 cm
• Peso líquido: 8,072 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Tara: 3,201 kg
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Dimensões
• Subwoofer: [L x P x A] 287 x 202 x 158 mm
• Satélite: [L x P x A] 133 x 94 x 102 mm
• Caixa de controlo: [L x P x A] 287 x 202 x 158 mm
• Caixa de amplificação: [L x P x A] 133 x 94 x 

102 mm
• Peso: 5,202 kg
•
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