
 

 

Philips
Multimediálne 
reproduktory 2.1

SPA7350
Zvuk s vysokou vernosťou

Pripojte tieto multimediálne reproduktory k akémukoľvek PC, MP3 alebo CD prehrávaču a 
okamžite vytvorte svoje vlastné domáce stereo. Vynikajúce basy sa dajú jednoducho prispôsobiť 
a reproduktory môžete rozmiestniť na stole alebo na stene, aby ste získali ten vynikajúci zvuk.

Maximálny basový výkon
• Technológia zvýraznenia basov s ovládaním úrovne
• Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Pripojí sa ku všetkým vašim prístrojom
• Perfektné pre MP3, PC, TV, CD a iné
• Prídavné pripojenie slúchadiel pre osobný posluch
• Jedinečný priamy MP3 vstup cez DO

Jednoduché používanie
• Konektor slúchadiel umožňuje lepší osobný zážitok
• Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky
• Diaľkové ovládanie hlasitosti pre pohodlné nastavenie zvuku
• Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu

Moderný dizajn
• Atraktívna vysokolesklá povrchová úprava
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Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
• Indikátor zapnutého stavu
• Diaľkové ovládanie: ovládanie hlasitosti, výstup pre 

slúchadlá, dodatočný zvukový vstup, indikátor 
napájania

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm 

konektor) 1x

Reproduktory
• Ovládač úrovne basov: Na zadnej strane 

subwoofera
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Tlačidlo zap./vyp.: Na zadnej strane subwoofera
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: F0 - 20k Hz
• Frekvenčný rozsah subwoofera: F0 - 2k Hz
• Odpor subwoofera: 8 ohm
• Budiče satelitného reproduktora: 2"
• Ovládač subwoofera: 5 1/4"
• Typ subwoofera: Aktívny

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 24,9 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 61,4 x 50,8 x 42,4 cm
• Čistá hmotnosť: 21,2 kg
• Hmotnosť obalu: 3,7 kg
• EAN: 87 12581 43472 4
• Počet užívateľských balení: 4

Obsah balenia
• 3,5 mm stereo kábel
• Počet satelitných reproduktorov: 2
• Rýchla inštalačná príručka
• Diaľkové ovládanie: Káblové
• Subwoofer

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Zvuk
• Zdokonalenie basov: Bass reflex, Dynamické 

zvýraznenie basov
• Výstupný výkon (RMS): 2 x12,5 W + 25 W

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

29 9 x 40,8 x 24,6 cm
• Hmotnosť brutto: 5,9 kg
• Čistá hmotnosť: 5,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,6 kg
• EAN: 87 12581 43465 6
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Dĺžka kábla: 0 cm
• Hmotnosť: 0 kg
•

Technické údaje
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