
 

 

„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai 
2,1

SPDTM bosų prievadas
3 colių satelitinis garsiakalbis
5,25 colio žemųjų dažnių 
garsiakalbis
130 W

SPA7380
Įtraukiantys žemieji dažniai

Perkelia žaidimus į naują lygmenį
Dėl keturių sudėtingų integrinių grandinių žemųjų dažnių kolonėlė ir du palydoviniai garsiakalbiai skleidžia 

kokybišką garsą, o „Philips SPD“ žemųjų dažnių prievado technologija perteikia natūralius, gilius 

žemuosius dažnius – ir visa tai su 60 W išvestimi, skirta sodriems žemiesiems dažniams, kurie patinka 

žaidėjams.

Įspūdingas garsas
• 60 W išvesties galia
• SPD™ naujoviška bosų prievado technologija sukuria gilius, sodrius tonus
• Patobulintos integrinės grandinės
• Žemųjų dažnių kolonėlės medžiaga – polipropilenas
• Žemuosius dažnius į šonus skleidžiančio garsiakalbio prievado dizainas
• Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus

Šiuolaikiškas dizainas
• Ilgas vamzdelis – daugiau žemųjų dažnių
• Lenktas korpusas sukuria sodrų garsą

Paprastumas
• Papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis laidiniame valdiklyje
• Suderinamas su visomis laikmenomis
• AUX įvestis lengvam beveik visų elektroninių prietaisų prijungimui



 60 W išvesties galia

Oho, 60 W išvesties galia! Mes, žaidėjai, visi 
norime didesnės galios, nes kuo didesnė 
žaidimo garsiakalbių galia, tuo galingesni žemieji 
dažniai ir geresnė garso kokybė. Tad 
mėgaukitės žaisdami kitą žaidimą ir naudodami 
šią galingą, didelę, 60 w išvestį, kuri suteikia 
galimybę girdėti tokius sodrius žemuosius 
dažnius, kokių norite.

Pailgintas vamzdelis
Visi žaidėjai nori, kad garsiakalbiai skleistų kuo 
įmanoma daugiau žemųjų dažnių; šie 
garsiakalbiai yra specialiai sukurti skleisti tokius 
žemuosius dažnius, kokių norite. Dėl šio 
palydovinio garsiakalbio ilgo vamzdelio 
skleidžiamas garsas ir žemieji dažniai yra 
kokybiški. Žemieji dažniai yra sustiprinami, tad 
žaidimai suteikia daugiau malonumo.

Patobulintos integrinės grandinės

Šio „Philips“ garsiakalbio integrinės grandinės 
yra labai modernios. Įprasti garsiakalbiai turi 
vieną ar daugiausia 3 kanalus, tačiau šiame 
garsiakalbyje yra 4 kanalai – dėl to garso 
kokybė yra geresnė. „Philips“ panaudoja 4 
integruotas stiprintuvo mikroschemas, kurių 
išvestis perteikiama per 2 palydovinių 
garsiakalbių kanalus ir 2 žemųjų dažnių 
kolonėlės kanalus. Šios TDA7379 stiprintuvo 
mikroschemos užtikrina kokybišką garsą ir 
galią, kurios reikia žemųjų dažnių kolonėlei ir 
palydoviniams garsiakalbiams.

SPD™ technologija
„Philips“ garsą išgryninančio kanalo (angl. 
„Sound Purification Duct“ – SPD) bosų 
prievado technologija perteikia gilius, 
natūralius tonus atkurdama originalų žemųjų 
dažnių garsą. Panaudojus SPD porėtą medžiagą 
vidiniams bosų vamzdžių paviršiams padengti, 
speciali „Philips“ sukurta akustinio slopinimo 
sistema sumažina turbulencijos triukšmą ir 
stabilizuoja suderintą dažnį. „Philips“ techniniai 
ir vartojimo testai patvirtino, jog šis buferis 
perteikia mažiau iškraipytus, švaresnės 
kokybės bosus.

Žemųjų dažnių kolonėlės medžiaga – 
polipropilenas

Polipropilenas (PP) – medžiaga, kuri yra sunki ir 
pagerina žemųjų dažnių kokybę. Ji padeda sklisti 
garsams ir užtikrina didesnį aiškumą ir balansą. 
Lengviau integruoti su viso diapazono 
stiprintuvais, mažiau vibracijos.

Papildomos įvesties lizdas ir ausinių 
išvestis

Dabar galite mėgautis savo mėgstamiausia 
muzika ir pramogomis dar lengviau ir patogiau 
dėl laidiniame valdiklyje esančios papildomos 
įvesties ir ausinių išvesties lizdo. Dažniausiai 
norėdami prisijungti prie kito įrenginio nei 
kompiuteris, turite ištraukti 3,5 mm kištuką iš 
kompiuterio lizdo, o tai nėra visada racionalu. 
Tačiau su papildoma įvestimi ir ausinių išvesties 
jungtimis, esančiomis priekinėje pusėje, galite 
greitai ir lengvai klausytis muzikos tiesiai beveik 
iš bet kokio įrenginio.
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Garsinės sistemos
• Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
• Įvesties varža: 20 omų
• Visa išvesties galia: 60 W
• Maitinimas: 220 V, 50 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
• THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai
• Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės 

stiprintuvas
• Kanalo išskyrimas: > 45 dB
• Įvesties jautrumas: 600 mV
• Nominali išvesties galia: 14 W x 2

Žemųjų dažnių garso sistema
• garso galingumo stiprintuvas: AB klasės stiprintuvas 

(BTL)
• Įvesties jautrumas: 130 mV
• Nominali išvesties galia: 32 W

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–30 W x 2
• Dažnių diapazonas: 80 Hz–18 kHz
• Nominali varža: 4 omai
• Jautrumas: 86 dB (2,83 V / 1 m)
• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 3 col.

Žemųjų dažnių kolonėlė-garsiakalbis
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 2–120 W
• Dažnių diapazonas: 45 Hz–200 Hz
• Nominali varža: 4 omai
• Jautrumas: 88 dB (2,83 V / 1 m)
• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 5,25 in

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: Maitinimo laidas, garso laidas, 

palydovo laidas: 1,3 m.
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Žalias

Patogumas
• Nuotolinis valdymas: garso reguliatorius, ausinių 

išvestis, papildoma ausinių įvestis, maitinimo 
indikatorius

Pakuotės turinys
• 3,5 mm stereo kabelis
• Palydovų skaičius: 2
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis
• Žemųjų dažnių kolonėlė

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

22,5 x 22,5 x 22,8 cm
• Svoris: 3,19 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

42,6 x 27,9 x 30,7 cm
• EAN: 87 12581 64432 1
• Bendras svoris: 5,125 kg
• Grynasis svoris: 4,075 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 1,05 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 11,2 kg
• GTIN: 1 87 12581 64432 8
• Outer carton (L x W x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
• Grynasis svoris: 8,15 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Pakuotės svoris: 3,05 kg
•
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