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SPA6350
Ισχυρός, πλούσιος ήχος

Απαράμιλλη ακουστική εμπειρία
Η ισχύς εξόδου 40W σε συνδυασμό με την πατενταρισμένη τεχνολογία θύρας μπάσων SPD™ 

προσφέρει βαθιές και στρογγυλές νότες με λιγότερη παραμόρφωση. Η σχεδίαση του γούφερ και 

του τουίτερ 2 δρόμων παράγει τόσο ψηλές όσο και χαμηλές προς μεσαίες συχνότητες, 

μεγιστοποιώντας την έξοδο με πιο ισορροπημένο ήχο.

Πλούσιος, σύνθετος ήχος
• Πρωτοποριακή τεχνολογία θύρας μπάσων SPD™ για βαθύ, πλούσιο ήχο
• Τουίτερ και γούφερ 2 κατευθύνσεων
• Υπογούφερ με ζώνη διέλευσης συχνοτήτων, για μοναδική ακρίβεια αναπαραγωγής των 
μπάσων

• Κωνικός οδηγός μπάσων για έμφαση στις χαμηλές νότες και καθαρό, δυνατό μπάσο
• Ισχύς εξόδου 40W RMS
• Τουίτερ από υλικό mylar για ήχο υψηλής ευκρίνειας
• Άριστα μονωμένος οδηγός, για μείωση των κραδασμών και της παραμόρφωσης του ήχου
• 3 ενσωματωμένα κυκλώματα ενισχυτή ισχύος, για ισορροπημένο ήχο

Σύγχρονος σχεδιασμός
• Καμπυλωτό περίβλημα για πλούσιο, στρογγυλό ήχο
• Ελκυστικό φινίρισμα high gloss

Απλότητα
• Εύκολος έλεγχος έντασης στα δορυφορικά ηχεία



 Τεχνολογία SPD™

Η τεχνολογία θύρας μπάσων Sound 
Purification Duct (SPD) της Philips 
διασφαλίζει βαθύ, πλούσιο ήχο μπάσων. 
Χρησιμοποιώντας ένα αφρώδες υλικό SPD 
για την επεξεργασία της εσωτερικής 
επιφάνειας του οδηγού μπάσων, η ειδική 
τεχνολογία ηχητικής απόσβεσης της Philips 
μειώνει τις αναταράξεις του ήχου και 
σταθεροποιεί τη συχνότητα συντονισμού. Οι 
τεχνικές και εμπορικές δοκιμές της Philips 
επιβεβαιώνουν ότι το buffer αυτό 
εξασφαλίζει καθαρότερα μπάσα, με 
λιγότερους χρωματισμούς.

Σύστημα ηχείων 2 κατευθύνσεων

Ένα ηχείο διπλού εύρους με δύο οδηγούς 
παράγει υψηλές συχνότητες από το τουίτερ 
και συχνότητες χαμηλού και μεσαίου εύρους 
από το γούφερ. Έτσι η έξοδος 
μεγιστοποιείται, με πιο ισορροπημένο ήχο 
σε σχέση με τη συνήθως χρησιμοποιούμενη 
μονοκατευθυντική δομή, όπου ένας μόνο 
οδηγός πρέπει να παράγει όλες τις 
συχνότητες. Απολαύστε πραγματικά 
καλύτερο ήχο με καθαρά φωνητικά και πρίμα 
αλλά και βαθύ μπάσο, σε μια ιδιαίτερα 
συμφέρουσα τιμή, χάρη στην τελευταία 
σειρά ηχείων της Philips.

Υπογούφερ με ζώνη διέλευσης 
συχνοτήτων (bandpass)

Με το "εγκιβωτισμένο" σχέδιό του, αυτό το 
υπογούφερ με ζώνη διέλευσης συχνοτήτων 
(bandpass) έχει δύο θαλάμους έντασης για να 
δημιουργεί μεγαλύτερη χωρητικότητα αέρα 
και να παρέχει ένα συνολικά καλύτερο ήχο 
μπάσων, με καλύτερη ισορροπία και 
μικρότερη παραμόρφωση. Η ηχητική 
ενέργεια από τον κεντρικό οδηγό 
συγκεντρώνεται αποτελεσματικότερα στο 
επιθυμητό εύρος συχνοτήτων εξόδου, 
παράγοντας πιο εστιασμένο και ακριβέστερα 
αναπαραγόμενο ήχο.

Κωνικός οδηγός μπάσων

Η κωνική σχεδίαση του οδηγού μπάσων 
είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού του 
περιβλήματος ηχείου. Το μέγεθος, το μήκος 
και το σχήμα του οδηγού ανοίγουν 
εξαιρετικά το τόξο της αναπαραγωγής 
χαμηλών συχνοτήτων. Το κωνικό σχέδιο της 
Philips είναι σχετικά μεγάλο, με μια 
μεγαλύτερη θύρα και ανοίγει ένα μεγάλο 
buffer υποδοχής, ώστε τα ηχητικά κύματα να 

ρέουν ομαλά. Ο ήχος του εισερχόμενου αέρα 
είναι χαμηλότερος, με λιγότερο θόρυβο και 
παραμόρφωση απ' ό,τι θα παρατηρήσετε σε 
άλλα ηχεία. Η Philips καταλαβαίνει την 
ακουστική που χρειάζεστε και σας 
προσφέρει μια σχεδίαση που μειώνει 
σημαντικά τις παραμορφώσεις, παρέχοντας 
βαθύτερα, πλουσιότερα μπάσα και 
καθαρότερα πρίμα.

Τουίτερ από mylar

Το μοναδικό υλικό mylar που 
χρησιμοποιείται σε αυτά τα τουίτερ 
διασφαλίζει εξαιρετική ευκρίνεια ήχου. Χάρη 
στην τέλεια αναπαραγωγή ολόκληρου του 
φάσματος των υψηλών συχνοτήτων, η 
μουσική ζωντανεύει και οι ταινίες 
ακούγονται όπως πρέπει. Αναπόσπαστο 
τμήμα της δικατευθυντικής σχεδίασης, το 
τουίτερ βελτιώνει τις υψηλές συχνότητες, 
εξασφαλίζοντας καθαρότερο, πιο ευρύχωρο 
και ακριβέστερο ήχο σε συνδυασμό με το 
γούφερ. Αυτή η βελτιωμένη καθαρότητα 
σημαίνει ότι μπορείτε να αναγνωρίζετε κάθε 
στοιχείο της μουσικής που ακούτε. 
Ξεχωρίστε το κάθε όργανο, ακούστε πιο 
καθαρά τα φωνητικά και απολαύστε τη 
μουσική μέχρι την τελευταία της νότα!
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Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: 2,75"
• Οδηγός υπογούφερ: 5,25"
• Έλεγχος στάθμης μπάσων: Σε υπογούφερ

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: SPD™
• Βελτιστοποίηση μπάσων
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
• Ισχύς: 40 W
• Ισχύς (RMS): Ανά δορυφόρο: 2x13 W , 
Υπογούφερ: 14 W

• Εύρος συχνοτήτων: 50Hz – 20kHz (-10dB)

Ρεύμα
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Κόκκινο

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου για δεδομένα: 1 υποδ. στερεοφ. 
ήχου (υποδ. 3,5 χιλ.)

• Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Υπογούφερ
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Τηλεχειριστήριο: Ενσύρματο
• 3,5 χιλ καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής: 
Σταθερό

• Αριθμός δορυφόρων: 2

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

46,5 x 25,8 x 25,1 εκ.
• EAN: 87 12581 62743 0
• Μικτό βάρος: 6,05 κ.
• Καθαρό βάρος: 5,054 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,996 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 13,145 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

51,6 x 47,8 x 27,8 εκ.
• Καθαρό βάρος: 10,108 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Καθαρό απόβαρο: 3,037 κ.
• GTIN: 1 87 12581 62743 7

Διαστάσεις
• Υπογούφερ: [Π x Υ x Β] 286 x 218 x 217 χιλ.
• Δορυφορικό: [Π x Υ x Β] 189 x 94 x 133 χιλ. 

(Δεξιά), 189 x 94 x 123 mm (Αριστερά)
• Κουτί ελέγχου: [Π x Υ x Β] 286 x 218 x 217 χιλ.
• Κουτί ενίσχυσης: [Π x Υ x Β] 189 x 94 x 133 χιλ. 

(Δεξιά), 189 x 94 x 123 mm (Αριστερά)
• Βάρος: 6,05 κ.
•
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