Philips
Multimedialuidspreker 5.1

SPA7650

HiFi Surround Sound
5.1 Surround Sound
Maak van elke PC of MP3/CD-speler een 5.1 Surround Sound-systeem met deze
multimedialuidsprekers. Het krachtige basgeluid is eenvoudig in te stellen en voor optimale
geluidsopties kunt u de luidsprekers niet alleen op uw bureau plaatsen, maar ook aan de wand
bevestigen.
Aan te sluiten op al uw apparaten
• Perfect voor MP3, PC, TV, CD en meer
• Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
• Unieke, rechtstreekse MP3-aansluiting op uw RC
Eenvoudig te gebruiken
• Hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier
• Geen beeldvervorming door de magnetische afscherming
• Plug & Play zorgt voor een eenvoudigere installatie
• Volumeregeling op afstand voor het eenvoudig aanpassen van het geluid
Ultieme basprestaties
• Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
• Bass Boost-technologie met niveauregeling
• Houten behuizing voor basgeluid van hoge kwaliteit
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Multimedialuidspreker 5.1

Specificaties
Geluid

• Verbeterd basgeluid: Basreflex, Dynamic Bass
Boost
• Uitgangsvermogen (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W
(middenluidspreker) + 25 W

Luidsprekers

• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde
LSB
• Regeling van basniveau: Aan de achterkant van de
subwoofer
• Aan/uit-knop: Aan de achterkant van de subwoofer
• Satellietluidsprekers: 2 inch
• Frequentie van satellietluidsprekers: F0 - 20 k Hz
• Subwoofer: 5 1/4 inch
• Frequentiebereik subwoofer: F0 - 2 k Hz
• Subwooferimpedantie: 8 ohm
• Subwoofertype: Actief

Connectiviteit

• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio
(aansluiting 3,5 mm) 1x

Gemak

• Aan-indicatie
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Afstandsbediening: volumeregeling,
hoofdtelefoonuitgang, extra audio-uitgang, aan-/
uitlampje

Vermogen

Kenmerken
Inhoud van de verpakking
•
•
•
•
•

Subwoofer
Aantal satellieten: 5
3,5 mm stereokabel
Snelle installatiehandleiding
Afstandsbediening: Met kabels

Omdoos

•
•
•
•
•
•

Brutogewicht: 17,7 kg
Omdoos (L x B x H): 45,8 x 31 x 61 cm
Nettogewicht: 14,4 kg
Gewicht van de verpakking: 3,3 kg
EAN: 87 12581 43484 7
Aantal consumentenverpakkingen: 2

Afmetingen van de verpakking

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
29,6 x 44,6 x 29,8 cm
• Brutogewicht: 8,3 kg
• Nettogewicht: 7,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,1 kg
• EAN: 87 12581 43466 3
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Leggen

Afmetingen van het product

• Kabellengte: 0 cm
• Afmetingen van product (B x H x D): 0 x 0 x 0 cm
• Gewicht: 0 kg
•

• LED-indicator voor voeding: Blauw
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Perfect voor MP3, PC, TV en meer

Sluit uw luidsprekers op al uw apparaten aan: een
fantastische manier om uw MP3-speler, PC, TV, CD,
DVD en al uw multimedia te beluisteren.

Hoogglanzende afwerking

De hoogglanzende zwarte afwerking ziet er
fantastisch uit in zowel een klassiek als modern
interieur.

MP3-invoer via uw RC

Dankzij de unieke, rechtstreekse MP3-aansluiting op
de afstandsbediening kunt u eenvoudig luisteren naar
uw MP3-speler. U hoeft alleen maar de audio-uitgang
van uw MP3-speler aan te sluiten op de 3,5 mm
aansluiting op de afstandsbediening en te genieten
van uw muziek.

