
 

 

Philips
Multimediakaiuttimet 2.1

2,5-tuumaiset satelliittikaiuttimet

5-tuumainen subwoofer
Kuulokelähtö, äänitulo
70 W, äänitulo

SPA4355
Dynaaminen ääni

30 W:n lähtöteho ja patentoitu SPD™-bassoporttitekniikka tuottavat syvän ja täyteläisen 
äänen. Kaiuttimen bassorefleksijärjestelmä tuottaa kaikista tiedostomuodoista täyteläisen 
äänen, jossa on vähemmän säröä.

Täyteläinen, vivahteikas ääni
• Innovatiivinen SPD™-bassoporttitekniikka tuottaa syvän, täyteläisen äänen
• Kokonaislähtöteho 30 W RMS
• Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana
• Vaimennettu kaiutinelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Moderni muotoilu
• Viehättävä kiiltävä pinta

Helppokäyttöisyys
• AUX-in ja kuulokelähtö langallisella säätimellä
• Yhteensopiva kaiken median kanssa



 SPD™-tekniikka

Philipsin SPD (Sound Purification Duct) -
bassoporttitekniikka toistaa alkuperäisen basson 
syvän ja täyteläisen äänen. Bassoputken sisäpinta on 
päällystetty pehmeällä SPD-materiaalilla. Philipsin 
keksimä äänenvaimennustekniikka vähentää melua ja 
tärinää ja tasapainottaa viritystaajuuden. Philipsin 
tekniset ja asiakastestit vahvistavat, että tämä puskuri 
takaa vääristymättömän, puhtaamman bassotoiston.

Vaimennettu kaiutinelementti
Yhdestä kaiutinelementistä aiheutuu tavallisesti tietty 
taajuusvärinä kalvon reunoilla, josta seuraa usein 
jonkinlainen äänen särö. Tätä ongelmaa pyritään 
ratkaisemaan käyttämällä Mylaria, yhtenäistä 
monomeeria ja paljon kevyempää materiaalia, 
elementtikartion ympärillä. Kun kartio on 
kauttaaltaan täysin symmetrisen kehän sisällä, 
vaimennus vähentää asynkronista värinää tuottaen 
tasapainoisemman ja luonnollisemman äänentoiston.

Bassorefleksikaiuttimet

Kaiutinelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa 
kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin 
venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

Aux-in ja kuulokelähtö
Nyt voit nauttia lempimusiikistasi ja viihteestä entistä 
helpommin ja kätevämmin langallisessa säätimessä 
sijaitsevan aux-in-liitännän ja kuulokkeiden 
äänilähtöliitännän kautta. Yleensä kun haluat liittää 
jonkin muun laitteen kuin PC:si, sinun täytyy irrottaa 
3,5 mm:n liitin tietokoneelta, eikä se aina ole 
tarkoituksenmukaista. Mutta kun aux-in ja 
kuulokkeiden äänilähtöliitäntä ovat etuosassa, voit 
nopeasti ja helposti kuunnella musiikkia suoraan 
lähes mistä tahansa laitteesta.
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Äänentoistojärjestelmät
• Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
• Tuloimpedanssi: 25 kohmia
• Kokonaislähtöteho: 30 W
• Virta: 220 V 50 Hz
• Signaali/kohina-suhde: >75 dB
• THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat
• Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
• Kanavaerottelu: >45 dB
• Tuloherkkyys: 450 mV
• Ilmoitettu lähtöteho: 6 W x 2

Subwoofer-äänijärjestelmät
• Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin (BTL)
• Tuloherkkyys: 180 mV
• Ilmoitettu lähtöteho: 18 W

Vasen ja oikea kaiutin
• Kaiutinelementin tehoalue: 1-20 W x 2
• Taajuusalue: 100 Hz - 18 kHz
• Nimellinen impedanssi: 6 ohmia
• Herkkyys: 85 dB (2,83 V/1m)
• Kaiutinelementti: 2,5" koko äänialue

Subwoofer-kaiutin
• Kaiutinelementin tehoalue: 2 - 60 W

• Taajuusalue: 55 - 250 Hz
• Nimellinen impedanssi: 8 ohmia
• Herkkyys: 86 dB (2,83 V / 1 m)
• Kaiutinelementti: 5

Liitännät
• Johdon pituus: 1,3 m
• Liitin: 3,5 mm stereo
• Dataäänitulo: 1 stereoääniliitin (3,5 mm)

Virta
• Virranilmaisin: Kellanruskea

Käytön mukavuus
• Kaukosäädin: Langallinen 

äänenvoimakkuudensäädin

Pakkauksen sisältö
• Subwoofer: KYLLÄ
• 3,5 mm:n linjakaapeli (stereo): Kiinteä
• Pika-asennusopas: KYLLÄ
• Kaukosäädin: Johdollinen
• Satelliittien määrä: 2

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 19,5 x 25,3 x 18,5 cm
• Paino: 2,361 kg
•
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