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SPA4350
Sunet dinamic

Perfecte pentru muzică, voce şi coloană sonoră. Animă sunetele din notebook, PC sau 
MP3 player şi vă impresionează prin puterea sonoră superioară şi performanţa sonoră 
îmbunătăţită, designul modern şi comanda pe fir pentru volum confortabilă.

Sunet bogat, complex
• Tehnologia SPD™ cu port de bas inovator, pentru tonuri profunde, uniforme
• Design de subwoofer cu filtru de bandă, pentru reproducerea fidelă a basului
• Difuzorul bine amortizat reduce vibraţiile și distorsiunile sunetului
• Putere totală de ieșire 30W RMS
• 3 circuite integrate de amplificare, pentru sunet echilibrat
• Fără distorsiuni la volum maxim

Design contemporan
• Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund
• Finisaj lucios de excepţie și atractiv

Simplitate
• Compatibil cu orice suport media



 Tehnologia SPD™

Tehnologia cu port de bas Sound Purification Duct 
(SPD) de la Philips oferă tonuri profunde, pure ale 
sunetului de bas original. Folosind un material moale 
SPD pentru procesarea suprafeţei interioare a 
tubului de bas, amortizarea acustică specială 
inventată de Philips reduce turbulenţele zgomotelor 
și stabilizează frecvenţa de acord. Testele tehnice și 
pe consumatorii Philips confirmă faptul că acest 
amortizor oferă un bas cu o calitate mai pură și mai 
puţin colorată.

Design de subwoofer cu filtru de bandă

Cu designul său compact, acest subwoofer cu filtru 
de bandă are două camere de volum, pentru a crea 
spaţiu superior pentru aer și a oferi un sunet de bas 
mai bun, în general, cu balans mai bun și cu 
distorsiuni mai puţine. Energia audio de la difuzorul 
central este concentrată mai eficient în intervalul 
dorit de ieșire în frecvenţă, producând o imagine 
generală a sunetului, care este concentrată mai bine 
și reprodusă mai fidel.

Difuzor bine amortizat

În mod normal, un singur difuzor are parte de vibraţii 
specifice împărţirii frecvenţei lângă marginea 
diafragmei, care conduce adesea la anumite 
distorsiuni ale sunetului. Modul de a depăși această 
problemă este de a utiliza mylar, un material mult mai 
ușor, din monomeri uniformi, care este utilizat mai 
uzual, în jurul conului difuzorului. Înconjurând conul 
ca un inel perfect simetric, efectul de amortizare 
rezultat suprimă vibraţiile asincrone, generând un 
sunet mai echilibrat și mai natura.

Carcasă curbată

Designul cu linii curbe al carcasei nu numai că arată 
bine, ci este proiectat să ofere un sunet echilibrat, 
care emană mai natural și în forma sa originală. Cu 
mai puţine distorsiuni și colorare, puteţi fi siguri că 
muzica dvs. preferată va suna întotdeauna așa cum 
trebuie. Philips are cunoștinţe de acustică și se 
asigură că sunetul nu doar sună bine, ci și arată bine!
SPA4350/10

Specificaţii
Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Difuzor subwoofer: 4"
• Controlul nivelului basului: La subwoofer
• Drivere pentru difuzor satelit: 2,5"

Sunet
• Amplificare bas: Bass reflex
• Optimizare bas
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Putere muzicală: 30 W
• Putere de ieșire (RMS): Per boxă satelit: 8 W x 2; 

subwoofer: 14 W
• Gamă de frecvenţe: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru

Confort
• Telecomandă: Control al volumului pe fir

Conectivitate
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)

Conţinut ambalaj
• Subwoofer
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
• Ghid de instalare rapidă
• Telecomandă: Cu cablu
• Număr de sateliţi: 2

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

36,5 x 33,3 x 22 cm
• EAN: 87 12581 62744 7
• Greutate brută: 5,202 kg
• Greutate netă: 4,036 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 1,166 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• Greutate brută: 11,273 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 68 x 37,8 x 24,2 cm
• Greutate netă: 8,072 kg
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate proprie: 3,201 kg
• GTIN: 1 87 12581 62744 4

Dimensiuni
• Subwoofer: [L x A x Î] 287 x 202 x 158 mm
• Satelit: [L x A x Î] 133 x 94 x 102 mm
• Cutie de control: [L x A x Î] 287 x 202 x 158 mm
• Cutie de amplificare: [L x A x Î] 133 x 94 x 102 mm
• Greutate: 5,202 kg
•
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