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SPA6350
Мощен, богат звук

Ненадминато изживяване при слушане
Изходната мощност 40 W, подсилена с патентования басов порт SPD™, дава дълбоки, плътни 

тонове с по-малко изкривявания. Конструкцията с двулентови високоговорители за високи 

честоти и басов високоговорител дава както високи, така и ниски до средни честоти, като 

обогатява възпроизвеждането с по-балансиран звук.

Богат, комплексен звук
• Иновационна технология SPD™ за басовия порт за дълбоки, плътни тонове
• Конструкция с двулентови високоговорители за високи честоти и басов 
високоговорител

• Събуфър с лентов дизайн за вярно възпроизвеждане на басите
• Фуниевидната тръба за басите подчертава ниските тонове за чисти, силни баси
• Изходна мощност 40 W RMS
• Миларови високоговорители за високи честоти за звук с висока детайлност
• Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука
• 3 интегрирани вериги за усилване по мощност, за балансиран звук

Съвременен дизайн
• Заоблена кутия за най-добро качество на звука
• Привлекателно покритие със силен гланц

Простота
• Лесно регулиране на силата на звука на сателитния високоговорител



 Технология SPD™

Технологията на Philips Sound Purification 
Duct (SPD) за басовия порт дава дълбоките, 
плътни тонове на истинския басов звук. 
Вътрешната повърхност на тръбата за 
басите е покрита с пенестия материал SPD, 
специално създаден от Philips за поглъщане 
на акустични трептения, който намалява 
шумовете и стабилизира резонансната 
честота. Изпитанията на Philips и 
потребителските тестове потвърдиха, че 
този буфер осигурява баси с по-малко 
изкривявания и по-добро качество.

Система двулентови 
високоговорители

Двулентовият високоговорител с две 
мембрани дава високи честоти от 
високоговорителя за високи честоти и 
средни - от басовия високоговорител. Това 
обогатява възпроизвеждането с по-
балансиран звук в сравнение с този от 
обичайно използваната еднолентова 
конструкция, където една единствена 
мембрана трябва да възпроизведе всички 

честоти. Така можете да се наслаждавате на 
по-добра акустика с ясни вокали, високи 
тонове и плътни баси и всичко това на 
много добра цена с най-новата гама 
високоговорители Philips.

Събуфър с лентов дизайн

Проектиран като "кутия в кутията", този 
лентов събуфър има две звукови камери, с 
което осигурява по-голям въздушен 
капацитет и по-добър басов звук с по-добър 
баланс и по-малко изкривявания. Енергията 
на звуковата вълна от централната мембрана 
се концентрира по-ефективно в желания 
честотен диапазон на звука, което 
осигурява по-точно и прецизно 
възпроизвеждане.

Фуниевидна тръба за басите

Конструкцията на тръбата за басите е един 
от ключовите елементи в дизайна на 

кутията на този високоговорител. Нейният 
размер, дължина, форма и фуниевидно 
разширен край са от решаващо значение за 
възпроизвеждането на ниските честоти. 
Фуниевидната конструкция на Philips е 
относително голяма и с по-голям отвор, 
който отваря по-широк приемащ буфер, 
така че звуковите вълни да се 
разпространяват по-плавно. 
Възпроизвежданият звук е с по-малко шум и 
изкривявания в сравнение с останалите 
високоговорители. Philips знае каква 
акустика желаете и този дизайн намалява 
драстично изкривяванията, като осигурява 
по-дълбоки и по-богати баси и позволява да 
чувате по-ясно високочестотните тонове.

Миларови високоговорители за високи 
честоти

Уникалният материал милар, използван във 
високоговорителите за високи честоти, 
дава невероятна детайлност на звука. 
Целият диапазон от високи честоти се 
възпроизвежда с отлично качество, 
благодарение на което музиката оживява, а 
филмите звучат точно така, както е 
замислено. Неразделна част от двулентовия 
дизайн, високоговорителят за високи 
честоти подобрява високите честоти, като 
дава по-чист, пространствен и точно 
предаден звук, в съчетание с басовия 
високоговорител. Подобрената яснота 
означава, че можете да различите всеки 
един елемент в музиката. Слушайте 
отделните инструменти, наслаждавайте се 
на по-ясни вокали и се радвайте на вашата 
музика с изненадващо добри детайли.
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Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Сателитни мембрани на високоговорителите: 
2,75

• Мембрана на събуфъра: 5,25
• Управление на нивото на басите: На събуфъра

Звук
• Подобрение на басите: SPD™
• Оптимизация на басите
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Музикална мощност: 40 W
• Изходна мощност (RMS): Всеки сателитен 
високоговорител: 2 x 13 W, събуфър: 14 W

• Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz (-10 dB)

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Червено

Възможности за свързване
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео

Съдържание на опаковката
• Събуфър
• Ръководство за бързо инсталиране
• Дистанционно управление: Кабелна

• 3,5 мм стерео линеен кабел: Неподвижен
• Брой сателити: 2

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

46,5 x 25,8 x 25,1 см
• EAN: 87 12581 62743 0
• Бруто тегло: 6,05 кг
• Нето тегло: 5,054 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,996 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Бруто тегло: 13,145 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 51,6 x 47,8 x 27,8 см
• Нето тегло: 10,108 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 3,037 кг
• GTIN: 1 87 12581 62743 7

Размери
• Събуфър: [W x D x H] 286 x 218 x 217 мм
• Сателитен: [W x D x H] 189 x 94 x 133 мм 

(десен) ; 189 x 94 x 123 мм (ляв)
• Кутия за управление: [W x D x H] 286 x 218 x 

217 мм
• Кутия на усилвателя: [W x D x H] 189 x 94 x 133 
мм (десен) ; 189 x 94 x 123 мм (ляв)

• Тегло: 6,05 кг
•
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