
 

 

Philips
Multimediehøyttalere 2.1

SPA5300
Naturtro lyd med høy kvalitet

Hvis du vil ha en dramatisk lydopplevelse fra multimedieutstyret, kobler du det til 
høyttalersystemet SPA5300. Angi nivået for den dynamiske bassforsterkingen, og nyt 
100 W musikkeffekt med suveren klarhet for både lave og høye toner.

Maksimal bassytelse
• Dynamisk bassforsterkning – hør den dype, fyldige bassen
• Teknologi for bassforsterkning med nivåkontroll
• Åttekantet subwoofer i tre

Koble til alt utstyret
• Perfekt for MP3, PC, TV, CD med mer

Moderne design
• Høyttalere med åpen front for suverent klar lyd

Lydsensasjon for multimedia
• Bredt lydspekter for usedvanlig klar lyd



 Dynamisk bassforsterking

Nyskapende teknologi gir utrolig kraftig bass fra 
kompakte høyttalere. Dynamisk bassforsterkning 
understreker bassen i musikken enten volumet er 
lavt eller høyt – med ett knappetrykk!

Bass med nivåkontroll
Unik subwooferdesign produserer en mye dypere og 
fyldigere bass. Du har også muligheten til å velge det 
bassnivået du ønsker.

Åttekantet subwoofer i tre
Ekstra stiv konstruksjon i den åttekantede 
subwooferen i tre gir enestående bassytelse.

Perfekt for MP3, PC, TV med mer
Koble høyttalerne til alt utstyret. En flott måte å lytte 
til MP3-spiller, PC, TV, CD, DVD og alt 
multimediemateriale på.

Høyttalere med åpen front
Den åpne fronten forbedrer lydgjengivelsen med 
suveren klarhet og reduserer eventuell mulig 
forvrengning. Det benyttes aerodynamisk 
beskyttelse i stedet for stoff eller metalldeksel over 
høyttalerfronten.

Usedvanlig klar lyd
Takket være sofistikert høyttalerteknologi og et 
bredt lydspekter får du usedvanlig klar lyd for både 
lave og høye toner.
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Høydepunkter
• Taravekt: 1,02 kg
•

Lyd
• Bassforbedring: Digital bassforsterking
• Musikkeffekt: 100 W
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Volumkontroll: Analog volumkontroll
• Ledninger: Faste ledninger

Høyttalere
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 180–

20 000 Hz
• Frekvensområde for subwoofer: 20–180 Hz
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

Effekt
• LED-indikator for strøm: Blå

Innhold i esken
• Antall satellitter: 2
• Basshøyttaler
• Forsterker
• 3,5 mm stereolinjekabel
• Hurtiginstallasjonsveiledning

Ytre eske
• EAN: 87 12581 45229 2
• Bruttovekt: 22,9 kg
• Yttereske (L x B x H): 55,2 x 45,2 x 56,4 cm
• Nettovekt: 17,36 kg
• Antall emballasjer: 4
• Taravekt: 5,54 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 44 x 27,4 x 27 cm
• EAN: 87 12581 44502 7
• Bruttovekt: 5,36 kg
• Nettovekt: 4,34 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
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