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SPDTM порт за бас
3" сателитен възбудител
5,25" събуфър
130 W

SPA7380
Завладяващи баси

Ново ниво в удоволствието от игрите
Четирите усъвършенствани интегрирани вериги за усилване осигуряват мощност за събуфъра и 

двата сателитни високоговорителя, за да се радвате на качествен звук. Технологията на Philips 

SPD за басовия порт осигурява чисти, дълбоки баси. И в допълнение, 60 W изходна мощност за 

експлозивните баси, които ви трябват за игрите.

Впечатляващ звук
• Изходна мощност 60 W
• Иновационна технология SPD™ за басовия порт за дълбоки, плътни тонове
• Усъвършенствани интегрирани вериги
• Полипропиленова мембрана на събуфъра
• Тонколони с излъчващ настрани басов порт
• Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Съвременен дизайн
• Конструкцията с по-дълга тръба осигурява по-дълбоки баси
• Заоблена кутия за най-добро качество на звука

Простота
• Вход AUX и изход за слушалки на кабелното управление
• Съвместимост с всяка мултимедия
• Вход AUX за лесно свързване с почти всяко електронно устройство



 Изходна мощност 60 W

Изходна мощност 60 W – еха! Всички ние, 
любители на игрите, искаме висока 
мощност, защото при тонколоните за игри 
колкото по-висока е изходната мощност, 
толкова по-добри са басите и качество на 
звука като цяло. Така че насладете се на 
следващата игра с високата мощност 60 W, 
която ви дава експлозивните баси, които 
харесвате.

Конструкция с удължена тръба
Всички любители на игрите искат 
тонколони с колкото се може по-дълбоки 
баси, затова конструирахме тези специално 
за басите, които желаете. Конструкцията с 
по-дълга тръба на сателитния 
високоговорител осигурява по-добро 
качество на звука, с по-дълбоки баси. Тя 
създава повече обем, което позволява 
възпроизвеждане на по-плътни баси за по-
пълно удоволствие от игрите.

Усъвършенствани интегрирани вериги

Тази тонколона Philips е снабдена с високо 
усъвършенствани интегрирани вериги. 
Докато стандартните тонколони имат от 1 
до максимум 3 канала, тя е снабдена с 4, за 
да ви даде най-доброто качество на звука, 
което желаете. Philips използва 4 
интегрирани усилвателни елемента - 2 за 
двата сателитни високоговорителя и 2 за 
събуфъра. Усилвателните елементи 
TDA7379 осигуряват добра, солидна основа 
за качествен звук и цялата мощност, която е 
необходима за работа на събуфъра и 
сателитните високоговорители.

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.

Полипропиленова мембрана на 
събуфъра

Тежкият полипропиленов материал 
допринася за по-добро звучене на басите и 
по-добро разпространение на звука и 
осигурява по-плътни, чисти и балансирани 
баси. По-лесен за интегриране в 
широколентовите високоговорители, този 
материал намалява вибрациите.

Вход AUX и изход за слушалки

Сега можете да се наслаждавате на 
любимите си развлечения и музика с още 
повече удобство и лекота чрез входа AUX и 
изхода за слушалки на кабелното 
управление. Обикновено ако искате да 
свържете друго устройство, освен 
компютър, трябва да изключите 3,5-мм жак 
от компютъра, а това не винаги е особено 
бързо. Но с входа AUX и изхода за 
слушалки отпред можете бързо и лесно да 
слушате музика направо от почти всяко 
устройство.
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Аудиосистеми
• Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
• Импеданс на входа: 20 Kohm
• Обща изходна мощност: 60 W
• Power: 220 V, 50 Hz
• Съотношение сигнал/шум: >75 dB
• THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB
• Отделяне между каналите: >45 dB
• Чувствителност на входа: 600 mV
• Обявена изходна мощност: 14 W x 2

Аудиосистеми със събуфър
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB (BTL)
• Чувствителност на входа: 130 mV
• Номинална изходна мощност: 32 W

Ляв/десен високоговорител
• Обхват на мощността на мембраната: 1-30 W x 

2
• Честотен обхват: 80 Hz-18 kHz
• Номинален импеданс: 4 ома
• Чувствителност: 86 dB (2,83 V/1 м)
• Мембрана на високоговорителя: 3 инча

Събуфър
• Обхват на мощността на мембраната: 2-120 W
• Честотен обхват: 45 Hz - 200 Hz
• Номинален импеданс: 4 ома
• Чувствителност: 88 dB (2,83 V/1 м)
• Мембрана на високоговорителя: 5,25

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: Захранващ кабел, аудио 
кабел, кабел за сателит: 1,3 м

• Съединител: 3,5 мм стерео

Power
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Зелено

Удобство
• Дистанционно управление: регулиране на 
силата на звука, изход за слушалки, 
допълнителен аудио вход, индикатор на 
захранването

Съдържание на опаковката
• 3,5 мм стерео линеен кабел
• Брой сателити: 2
• Ръководство за бързо инсталиране
• Дистанционно управление: Кабелна
• Събуфър

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

22,5 x 22,5 x 22,8 см
• Тегло: 3,19 кг

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

42,6 x 27,9 x 30,7 см
• EAN: 87 12581 64432 1
• Бруто тегло: 5,125 кг
• Нето тегло: 4,075 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 1,05 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Бруто тегло: 11,2 кг
• GTIN: 1 87 12581 64432 8
• Външен кашон (л x Ш x В): 43,8 x 21,9 x 57,4 см
• Нето тегло: 8,15 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 3,05 кг
•
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