
 

 

Philips
Multimediální 
reproduktory 2.1

SPA5300
Hi-Fi zvuk

Když požadujete od multimediálního vybavení výraznější zvukový zážitek, připojte systém 
reproduktorů SPA5300. Nastavte úroveň dynamického zvýraznění basů a vychutnejte si 
100 W hudebního výkonu s vynikající čistotou od nejnižších po nejvyšší tóny.

Dokonalý výkon basů
• Dynamické zvýraznění basů - nejhlubší a nejbohatší basy
• Technologie Bass boost s ovládáním úrovně
• Osmiboký subwoofer ve dřevě

Připojení k veškerému vybavení
• Perfektní pro MP3, PC, TV, CD a další

Moderní design
• Reproduktory s otevřeným designem pro výjimečně čistý zvuk

Multimediální zvukový zážitek
• Zvukový výkon v širokém spektru pro výjimečně čistý zvuk



 Dynamické zvýraznění basů
Inovativní technologie poskytuje neuvěřitelně 
hluboké a bohaté basy z kompaktních reproduktorů. 
Dynamické zvýraznění basů zdůrazňuje hluboké tóny 
hudby pomocí několika nastavení hlasitosti od nízké 
po vysokou - to vše stisknutím tlačítka!

Ovládání úrovně basů
Jedinečný design subwooferu nabízí mnohem hlubší a 
bohatší basy. Úroveň basů lze také libovolně nastavit.

Osmiboký subwoofer ve dřevě
Super pevná konstrukce osmibokého subwooferu ve 
dřevě poskytuje dechberoucí basový výkon.

Perfektní pro MP3, PC, TV a další
Připojte reproduktory k veškerému vybavení. Skvělý 
způsob poslechu přehrávače MP3, PC, TV, CD, DVD 
a všech multimédií.

Reproduktory s otevřeným designem
Otevřený design vylepšuje reprodukci zvuku, nabízí 
maximální čistotu a snižuje případné zkreslení. 
Namísto tkaniny nebo kovového krytu jsou 
nainstalovány aerodynamické chrániče.

Výjimečně čistý zvuk
Díky sofistikované technologii reproduktorů a 
zvukovému výkonu v širokém spektru si můžete 
vychutnat výjimečně čistý zvuk od nejnižších po ty 
nejvyšší tóny.
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Přednosti
• Konektor: 3,5 mm stereo
Zvuk
• Zvýraznění basů: Digitální zvýraznění basů
• Hudební výkon: 100 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely

Reproduktory
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 180-

20 000 Hz
• Frekvenční pásmo subwooferu: 20-180 Hz
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,5 m

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Modrá

Obsah balení
• Počet satelitů: 2
• Subwoofer: Ano
• Zesilovač: Ano
• 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Ano
• Stručný návod k instalaci: Ano
•
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