
 

 

Philips
Boxe multimedia 2.1

Port pentru bas SPDTM
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Subwoofer 5,25"
130 W

SPA7380
Bas captivant

Duce experienţa de joc la un nivel nou
Patru circuite integrate sofisticate acţionează subwooferul şi cele două boxe satelit pentru un sunet de 

calitate, în timp ce tehnologia cu port de bas Philips SPD oferă tonuri profunde, pure ale sunetului de 

bas şi toate acestea cu o ieşire de 60 W pentru basul exploziv pe care şi-l doresc jucătorii.

Sunet impresionant
• Putere de ieșire 60 W
• Tehnologia SPD™ cu port de bas inovator, pentru tonuri profunde, uniforme
• Circuite integrate avansate
• Material PP driver subwoofer
• Design boxă cu port de bas direcţionat în lateral
• Difuzorul bine amortizat reduce vibraţiile și distorsiunile sunetului

Design contemporan
• Designul cu tub alungit generează mai mult bas
• Carcasă cu linii curbe, pentru sunet rotund

Simplitate
• Intrare AUX și ieșire căști cu control pe fir
• Compatibil cu orice suport media
• Intrare AUX pentru conectare ușoară la aproape orice dispozitiv electronic



 Putere de ieșire 60 W

Ieșire de 60 W – wow! Toţi cei împătimiţi de 
jocuri doresc o putere mai mare, deoarece în 
cazul boxelor pentru jocuri, cu cât ieșirea 
audio este mai puternică, cu atât crește 
calitatea basului și a sunetului în general. Așa că 
bucuraţi-vă de următorul dvs. joc cu această 
ieșire audio puternică de 60 W care vă oferă 
basul exploziv pe care vi l-aţi dorit.

Design cu tub alungit
Pasionaţii de jocuri își doresc ca boxele lor să 
aibă cât mai mult bas cu putinţă, iar aceste boxe 
sunt concepute special pentru a vă asigura 
basul de care aveţi nevoie. Designul cu tub 
alungit al acestei boxe satelit oferă un sunet de 
calitate superioară, cu un bas mai profund. 
Acesta asigură un volum mai mare și un bas mai 
generos, aducând un plus de savoare jocurilor 
dvs.

Circuite integrate avansate

Circuitele Philips integrate în această boxă sunt 
extrem de sofisticate. Difuzoarele normale au 
între unul și maxim 3 canale, însă această boxă 
este prevăzută cu 4 canale, pentru a vă oferi 
acea calitate superioară a sunetului de care 
aveţi nevoie. Philips utilizează 4 chipuri de 
amplificare integrate pentru a acţiona cele 2 
canale ale celor două boxe satelit și cele 2 
canale ale subwooferului. Aceste chipuri ale 
amplificatorului TDA7379 asigură o bază solidă 
pentru un sunet de calitate și toată puterea 
necesară pentru acţionarea subwooferului și a 
boxelor satelit.

Tehnologia SPD™
Tehnologia cu port de bas Sound Purification 
Duct (SPD) de la Philips oferă tonuri profunde, 
pure ale sunetului de bas original. Folosind un 
material moale SPD pentru procesarea 
suprafeţei interioare a tubului de bas, 
amortizarea acustică specială inventată de 
Philips reduce turbulenţele zgomotelor și 
stabilizează frecvenţa de acord. Testele tehnice 
și pe consumatorii Philips confirmă faptul că 
acest amortizor oferă un bas cu o calitate mai 
pură și mai puţin colorată.

Material PP driver subwoofer

Materialul din polipropilenă (PP) al driverului, 
care este greu, îmbunătăţește basul. Acesta 
poate contribui la producerea și redarea unui 
bas mai clar, cu un balans îmbunătăţit. Mai ușor 
de integrat cu driverul full range, acesta are ca 
rezultat reducerea vibraţiilor.

Intrare AUX și ieșire căști

Acum vă puteţi bucura de muzica dvs. 
preferată și de divertisment mult mai ușor și 
mai comod, prin intermediul intrării auxiliare și 
a mufei de ieșire audio pentru căști, cu control 
pe fir. În mod normal, dacă doriţi să conectaţi 
alt dispozitiv decât PC-ul, trebuie să scoateţi 
mufa pentru căști de 3,5 mm din calculator și 
acest lucru nu este întotdeauna convenabil. 
Însă datorită conexiunilor de intrare aux și 
ieșire pentru căști situate în partea frontală, 
puteţi asculta muzică rapid și cu ușurinţă, direct 
din aproape orice dispozitiv.
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Sisteme audio
• Gamă de frecvenţe: 20 Hz-20 kHz
• Impedanţă intrare: 20 Kohmi
• Puterea totală de ieșire: 60 W
• Alimentare: 220 V 50 Hz
• Raport semnal/zgomot: >75 dB
• THD: <1%

Canale S/D sisteme audio
• Amplificator putere audio: Amplificator clasa AB
• Separare canale: >45 dB
• Sensibilitate intrare: 600 mV
• Putere nominală: 14W x2

Sisteme audio subwoofer
• amplificator putere audio: Amplificator clasa AB 

(BTL)
• Sensibilitate intrare: 130mV
• Putere nominală: 32 W

Boxe dreapta/stânga
• Gamă putere driver: 1-30 W x 2
• Gamă de frecvenţe: 80Hz-18kHz
• Impedanţă nominală: 4 ohmi
• Sensibilitate: 86 dB (2,83 V la 1m)
• Driver boxă: 3"

Boxă subwoofer
• Gamă putere driver: 2-120 W
• Gamă de frecvenţe: 45 Hz-200 Hz
• Impedanţă nominală: 4 ohmi
• Sensibilitate: 88 dB (2,83 V la 1m)
• Driver boxă: 5,25"

Conectivitate
• Lungime cablu: Cablu de alimentare, cablu audio, 

cablu satelit: 1,3 M
• Conector: 3,5 mm stereo

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Verde

Confort
• Telecomandă: controlul volumului, ieșirea pentru 

căști, intrarea audio suplimentară, indicatorul 
pentru alimentare

Conţinut ambalaj
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm
• Număr de sateliţi: 2
• Ghid de instalare rapidă
• Telecomandă: Cu cablu
• Subwoofer

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

42,6 x 27,9 x 30,7 cm
• EAN: 87 12581 64432 1
• Greutate brută: 5,125 kg
• Greutate netă: 4,075 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 1,05 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară
• Greutate brută: 11,2 kg
• GTIN: 1 87 12581 64432 8
• Cutie exterioară (L x L x Î): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
• Greutate netă: 8,15 kg
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate proprie: 3,05 kg
•
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