
 

 

Philips
Multimediehögtalare 2.1

SPA5300
Hi Fi-ljud

När du vill få ut en dramatisk ljudupplevelse från din multimedieutrustning kan du ansluta 
högtalarsystemet SPA5300. Ställ in Dynamic Bass Boost-nivån och upplev 100 W 
musikkraft med suverän klarhet, från de lägsta till de högsta tonerna.

Ultimata basprestanda
• Dynamic Bass Boost - lyssna på det djupaste, rikaste basljudet
• Basförstärkningsteknik med nivåkontroll
• Oktagonal subwoofer i trä

Anslut till alla dina prylar
• Perfekt för MP3, PC, TV, CD m.m.

Modern design
• Högtalare med design med öppen front för suverän klarhet i ljudet

Sensationellt multimedieljud
• Stort frekvensomfång som ger oerhört klart ljud



 Dynamic Bass Boost
Nydanande teknik som ger ett otroligt djupt och rikt 
basljud med kompakta högtalare. Dynamic Bass 
Boost framhäver musikens basregister i alla olika 
volyminställningar, från låg till hög - med en enda 
knapptryckning!

Bas med nivåkontroll
Den unika designen hos subwoofern ger ett mycket 
djupare och rikare basljud. Du kan dessutom ställa in 
basnivån efter egen smak.

Oktagonal subwoofer i trä
Extra stadig konstruktion i den oktagonala 
subwoofern i trä som ger otroliga basprestanda.

Perfekt för MP3, PC, TV m.m.
Anslut dina högtalare till alla dina prylar. Ett bra sätt 
att lyssna på din MP3-spelare, PC, TV, CD-spelare, 
DVD-spelare samt dina andra multimedieprylar.

Högtalare med design med öppen front
Designen med öppen front förbättrar 
ljudåtergivningen med suverän klarhet och minskar 
eventuellt brus. Aerodynamiska skydd används 
istället för tyg eller metall över högtalarens front.

Oerhört klart ljud
Tack vare den avancerade högtalartekniken och det 
stora frekvensomfånget kommer du att få ett 
oerhört klart ljud, från de lägsta till de högsta 
tonerna.
SPA5300/10

Funktioner
• Anslutning: 3,5 mm stereo
Ljud
• Basförbättring: Digital Bass Boost
• Musikeffekt: 100 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 + 30 W
• Volymkontroll: Analog volymkontroll
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Frekvensområde för satellithögtalare: 180 - 

20 000 Hz
• Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 180 Hz
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 m

Bekvämlighet
• Strömindikator

Effekt
• Power LED-indikator: Blå

Förpackningens innehåll
• Antal satellitehögtalare: 2
• Subwoofer
• Förstärkare
• 3,5 mm stereoanslutningskabel
• Snabbinstallationsguide
•
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