
 

 

Philips
Multimedialuidsprekers 2.1

SPD™-baspoort
satellietluidspreker van 3 inch
Subwoofer van 5,25 inch
130 W

SPA7380
Intense bas

Gamen als nooit tevoren
Gamers komen aan hun trekken dankzij vier geraffineerde, geïntegreerde circuits die de subwoofer en 

twee satellietluidsprekers aansturen, de Philips SPD-baspoorttechnologie en een uitgangsvermogen van 

60 W die samen zorgen voor hoogwaardig geluid en een zuivere, explosieve bas.

Indrukwekkend geluid
• 60 W uitgangsvermogen
• Innovatieve SPD™-baspoorttechnologie voor diepe, ronde tonen
• Geavanceerde geïntegreerde circuits
• Materiaal van PP-subwooferdriver
• Luidsprekerontwerp met zijdelingse bas
• De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Hedendaags ontwerp
• Meer bas dankzij het langwerpige cilinderontwerp
• Gewelfde behuizing voor rond geluid

Eenvoud
• AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting (kabel)
• Compatibel met alle media
• AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat



 60 W uitgangsvermogen

60 W uitgangsvermogen – overweldigend! Wij 
gamers willen allen een hoger vermogen omdat 
voor game-luidsprekers geldt: hoe groter het 
uitgangsvermogen des te beter de bas en totale 
geluidskwaliteit. Dus geniet van uw volgende 
game met dit krachtige, grote 
uitgangsvermogen van 60 W dat u alle 
explosieve bassen geeft die u wilt.

Langwerpig cilinderontwerp
Alle gamers zoeken luidsprekers met zoveel 
mogelijk bas. Het langwerpige cilinderontwerp 
van deze luidsprekers zorgt voor geluid van 
extra hoge kwaliteit met sterke bastonen. Zo 
haalt u nog meer audioplezier uit uw games.

Geavanceerde geïntegreerde circuits

De geïntegreerde circuits in deze luidspreker 
van Philips zijn zeer geavanceerd. Normale 

luidsprekers hebben maximaal 3 kanalen, maar 
deze luidspreker heeft er 4 om u een optimale 
geluidskwaliteit te geven. Philips gebruikt 4 
geïntegreerde versterkerchips om de 2 kanalen 
van twee satellietluidsprekers en de 2 kanalen 
van de subwoofer aan te sturen. Deze 
TDA7379-versterkerchips zorgen voor een 
stevige ondergrond voor kwaliteitsgeluid en 
het vermogen dat u nodig hebt voor de 
subwoofer en satellietluidsprekers.

SPD™-technologie
Philips Sound Purification Duct (SPD) 
baspoorttechnologie levert de diepe, zuivere 
tonen van het originele basgeluid. Op het 
binnenoppervlak van de baspijp is SPD-
schuimmateriaal aangebracht en dankzij de 
door Philips ontwikkelde speciale akoestische 
demping wordt de ruisturbulentie gereduceerd 
en de tuning frequentie gestabiliseerd. 
Technische tests van Philips en 
consumententests wijzen uit dat deze buffer 
een minder vervormd, zuiverder basgeluid 
oplevert.

Materiaal van PP-subwooferdriver

Het zware polypropyleen (PP) in de driver 
zorgt voor betere bastonen. Het helpt bij de 

geluidsdistributie en geeft de bassen meer 
zuiverheid en balans. Eenvoudiger te 
integreren met de drivers en minder trilling.

AUX-ingang en 
hoofdtelefoonaansluiting

Nu kunt u nog gemakkelijker en handiger van 
uw favoriete muziek en entertainment 
genieten, via de AUX-ingang en 
hoofdtelefoonaansluiting (kabel). Gewoonlijk 
moet u de 3,5 mm-stekker uit de computer 
trekken als u een ander apparaat dan uw PC u 
wilt verbinden en dat is niet altijd praktisch. 
Maar met de AUX-ingang en 
hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde kunt 
u snel en gemakkelijk rechtstreeks naar muziek 
van bijna alle apparaten luisteren.
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Audiosystemen
• Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
• Ingangsimpedantie: 20 kohm
• Totaal uitgangsvermogen: 60W
• Vermogen: 220 V 50 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
• THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
• Zenderscheiding: > 45 dB
• Ingangsgevoeligheid: 600 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 14 W x 2

Subwooferaudiosystemen
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker 

(BTL)
• Ingangsgevoeligheid: 130 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 32 W

Luidsprekers links/rechts
• Driververmogenbereik: 1-30 W x2
• Frequentiebereik: 80 Hz - 18 kHz
• Nominale impedantie: 4 ohm
• Gevoeligheid: 86 dB (2,83 V/1 m)
• Luidsprekerdriver: 3 inch

Subwooferluidspreker
• Driververmogenbereik: 2-120 W
• Frequentiebereik: 45 Hz-200 Hz
• Nominale impedantie: 4 ohm
• Gevoeligheid: 88 dB (2,83 V/1 m)
• Luidsprekerdriver: 5,25"

Connectiviteit
• Kabellengte: Netsnoer, audiokabel, satellietkabel: 

1,3 m
• Connector: 3,5 mm stereo

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Groen

Gemak
• Afstandsbediening: volumeregeling, 

hoofdtelefoonuitgang, extra audio-uitgang, aan-/
uitlampje

Inhoud van de verpakking
• 3,5 mm stereokabel
• Aantal satellieten: 2
• Snelle installatiehandleiding
• Afstandsbediening: Met kabels
• Subwoofer

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

42,6 x 27,9 x 30,7 cm
• EAN: 87 12581 64432 1
• Brutogewicht: 5,125 kg
• Nettogewicht: 4,075 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 1,05 kg
• Type schap: Leggen

Omdoos
• Brutogewicht: 11,2 kg
• GTIN: 1 87 12581 63963 8
• Omdoos (L x B x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
• Nettogewicht: 8,15 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 3,05 kg
•
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