
 

 

Philips
Multimediakaiuttimet 2.0

Silkkinen diskanttikalotti
3-tuumainen kaiutinelementti
Kuulokelähtö, äänitulo
110 W, bassoelementti

SPA8210
PC-kaiuttimet autenttisella äänentoistolla

Hulluna ääneen
Tehokas wOOx-basso ja silkkinen diskanttikalotti alumiiniovisessa kaapissa tekevät Philips 
SPA8210/12 -kaiuttimista tyylikkään paketin, joka näyttää ja kuulostaa upealta!

Täyteläinen, vivahteikas ääni
• Dumbbell-kaiutinmallilla luonnollisen tasapainoista ääntä
• Silkkinen diskanttikalotti tuottaa kristallinkirkkaan äänen
• wOOx-tekniikka toistaa basson täyteläisen tarkasti ja häiriöttömästi
• PP-kaiutinelementtimateriaali
• Kokonaislähtöteho 40 W RMS
• Häiriöttömästi täydellä ääniteholla
• Vaimennettu kaiutinelementti vähentää värinää ja äänen säröä

Upea muotoilu ja viimeistely
• Alumiininen etuosa

Helppokäyttöisyys
• Yhteensopiva kaiken median kanssa
• Kätevä Aux-in ja kuulokelähtö kaiuttimen etuosassa



 Dumbbell-kaiutinmalli

Dumbbell-kaiutinmallissa ylätaajuuksia toistava 
diskanttikaiutin on sijoitettu keskikohtaan, kahden 
matalan taajuuden bassokaiuttimen väliin. Tässä 
tuotteessa bassoelementti on päällä, diskanttikaiutin 
keskellä ja Philipsin patentoitu wOOx-kaiutin 
pohjalla. Tämä asetelma tuottaa tasapainoisemman 
äänen ja tekee koko ääniefektistä luonnollisemman. 
Tämän laadukkaan kaiuttimen ensiluokkainen 
viimeistely täydentää äänentoistolaitteistosi.

Alumiininen etuosa
Ensiluokkainen rakenne ja tasokas muotoilu. 
Kaiuttimen etuosa on yhtenäistä eloksoitua harjattua 
alumiinia - samaa materiaalia kuin lentokoneet. 
Alumiinin kaarevuus luo ihanteellisen kaikukammion 
ja optimoi äänentoiston, jotta ääni on tarkka, 
voimakas, luonnollinen ja kristallinkirkas.

Silkkinen diskanttikalotti
Diskanttikalotin silkkinen kalvo on merkittävästi 
parempi kuin tavallisissa diskanttikaloteissa käytetty 
kalvomateriaali. Kalvossa käytetyllä silkillä on 
paremmat ääntä vaimentavat ominaisuudet, eikä sen 
pehmeä materiaali päästä ääntä säröilemään. 
Tuloksena diskanttikalotissa syntyy pehmeä, lämmin 
ja laaja-alainen ääni.

wOOx-tekniikka

wOOx-tekniikka edustaa kokonaan uudenlaista 
kaiutinajattelua. Sen tuottaman syvän basson tuntee 
ja kuulee voimakkaampana kuin missään muussa 
äänentoistojärjestelmässä. Erikoisvalmisteiset 
kaiutinelementit toimivat täydellisessä sopusoinnussa 
wOOx-bassoelementin kanssa, ja tarkasti viritetyt 
pääkaiutinelementti ja diskanttikaiutin takaavat 
saumattoman siirtymisen alemmista keskitaajuuksista 
korkeataajuisiin ääniin. Kaksoisripustus ja 
symmetrinen sandwich-rakenne tuottavat matalan ja 
tarkan, lähes säröttömän basson. wOOx hyödyntää 
kaiutinkotelon koko tilavuutta, ja sen tuottama 
poikkeuksellisen syvä ja dynaaminen basso ottaa 
kaiken irti musiikista.

PP-kaiutinelementtimateriaali
Kaiutinelementin materiaali polypropeeni (PP) on 
pehmeää, joten se soveltuu hyvin korkeille äänille. Se 
helpottaa levittämistä ja tuottaa puhtaamman, 
selkeämmän ja tasapainoisemman äänen. Materiaali 
on helpompi yhdistää diskanttikaiuttimeen, ja kevyen 
materiaalin käyttö aiheuttaa vähemmän värinää.

Aux-in ja kuulokelähtö
Nyt voit nauttia lempimusiikistasi ja viihteestä entistä 
helpommin ja kätevämmin kaiuttimien etuosassa 
sijaitsevan aux-in-liitännän ja kuulokkeiden 
äänilähtöliitännän kautta. Yleensä, kun haluat liittää 
jonkin muun laitteen kuin PC:si, sinun täytyy irrottaa 
3,5 mm:n liitin tietokoneelta, eikä se aina ole 
tarkoituksenmukaista. Mutta kun aux-in ja 
kuulokkeiden äänilähtöliitäntä ovat etuosassa, voit 
nopeasti ja helposti kuunnella musiikkia suoraan 
lähes mistä tahansa laitteesta.
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Tekniset tiedot
Äänentoistojärjestelmät
• Kokonaislähtöteho: 40 W
• Virta: 100-240V, 50/60 Hz
• Taajuusalue: 20 Hz - 20 kHz
• Tuloimpedanssi: 47 kohmia
• Signaali/kohina-suhde: >75 dB
• THD = harmoninen särö: <1 %

Äänijärjestelmät V/O-kanavat
• Ilmoitettu lähtöteho: 20 W x 2
• Äänenvahvistin: AB-luokan vahvistin
• Kanavaerottelu: >45 dB
• Tuloherkkyys: 600 mV

Vasen ja oikea kaiutin
• Kaiutinelementti: 3" koko äänialue, 20 mm 

silkkinen diskanttikalotti
• Kaiutinelementin tehoalue: 1-20 W x 2
• Taajuusalue: 60 Hz – 20 kHz
• Nimellinen impedanssi: 8 ohmia
• Herkkyys: 84 dB (2,83 V / 1 m)

Liitännät
• Johdon pituus: 1,5 m
• Liitin: 3,5 mm stereo

Pakkauksen mitat
• Pakkaustyyppi: Pahvilaatikko
• Hyllysijoitustyyppi: Makaava
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

31,8 x 23,4 x 15,2 cm
• EAN: 87 12581 63983 9
• Kokonaispaino: 2,279 kg
• Nettopaino: 1,979 kg
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Taara: 0,3 kg

Pakkauksen sisältö
• Pika-asennusopas
• Satelliittien määrä: 2

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 4,849 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 32,6 x 24,2 x 31 cm
• Nettopaino: 3,958 kg
• Kuluttajapakkausten määrä: 2
• Taara: 0,891 kg
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

Tuotteen mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 20,2 x 25,2 x 13 cm
• Paino: 1,79 kg
•
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