
 

 

Philips
Multimediálne 
reproduktory 2.1

SPA5300
Zvuk s vysokou vernosťou

Keď túžite po strhujúcom zvukovom zážitku, pripojte k svojmu multimediálnemu zariadeniu 
systém reproduktorov SPA5300. Nastavte úroveň dynamického zvýraznenia basov a 
vychutnajte si 100 W hudobného výkonu s delikátnou čistotou tónov všetkých oktáv.

Maximálny basový výkon
• Dynamické zvýraznenie basov - počúvajte najhlbšie a najbohatšie basy
• Technológia zvýraznenia basov s ovládaním úrovne
• Osemuholníkový drevený subwoofer

Pripojí sa ku všetkým vašim prístrojom
• Perfektné pre MP3, PC, TV, CD a iné

Moderný dizajn
• Reproduktory s otvoreným priečelím pre vynikajúcu čistotu zvuku

Multimediálna zvuková senzácia
• Široký rozsah zvukového výkonu pre obzvlášť čistý zvuk



 Dynamické zvýraznenie basov
Inovatívna technológia dodáva neuveriteľne hlboké, 
bohaté basy z kompaktných reproduktorov. 
Dynamické zvýraznenie basov zdôrazní basový obsah 
hudby cez celú škálu nastavení hlasitosti od nízkej po 
vysokú - stlačením tlačidla!

Basy s ovládaním úrovne
Jedinečný dizajn subwoofera vytvára podmienky pre 
tvorbu hlbších a bohatších basov. Máte tiež možnosť 
nastaviť úroveň basov podľa vášho výberu.

Osemuholníkový drevený subwoofer
Veľmi pevná konštrukcia osemuholníkového 
dreveného subwoofera dodáva úžasný basový výkon.

Perfektné pre MP3, PC, TV a iné
Pripojte reproduktory ku všetkým zariadeniam. Je to 
vynikajúci spôsob ako počúvať váš MP3 prehrávač, 
PC, TV, CD, DVD a všetky vaše multimediálne 
zariadenia.

Reproduktory s otvoreným priečelím
Dizajn s otvoreným priečelím zlepšuje reprodukciu 
zvuku a znižuje akékoľvek možné rušenie. Namiesto 
látkového alebo kovového krytu na priečelí 
reproduktorov sa používajú aerodynamické 
ochranné prvky.

Obzvlášť čistý zvuk
Vďaka dômyselnej technológii reproduktorov a 
širokému zvukovému výkonu si vychutnáte čistý 
zvuk od najnižších po najvyššie tóny.
SPA5300/10

Hlavné prvky
• Konektor: 3,5 mm stereofónny
Zvuk
• Zdokonalenie basov: Digitálny Bass Boost
• Hudobný výkon: 100 W
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti
• Káble: Fixné káble

Reproduktory
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 180-20 000 Hz
• Frekvenčný rozsah subwoofera: 20-180 Hz
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu: áno

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Obsah balenia
• Počet satelitných reproduktorov: 2
• Subwoofer: áno
• Zosilňovač: áno
• 3,5 mm stereo kábel: áno
• Rýchla inštalačná príručka: áno
•
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