
 

 

„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai 
2,0

Šilku dengtas a. d. garsiakalbis
3 colių garsiakalbis
Ausinių išvestis, garso įvestis
110 W, bosų spinduolis

SPA8210
Aukštos kokybės garsas per kompiuterio garsiakalbį
Sužavėti garsų
Galingi „wOOx“ žemieji dažniai ir didelės raiškos šilkinis aukštųjų dažnių garsiakalbis 
stilingame korpuse su aliuminio priekine dalimi – „Philips“ garsiakalbiai SPA8210/12 
atrodo ir veikia tiesiog nuostabiai!

Sodrus, sudėtinis garsas
• Svarmenų tipo garsiakalbių dizainas natūraliai subalansuotam garsui
• Šilkinis aukštų tonų stiprintuvas krištolo skaidrumo garsui
• „wOOx“ technologija sodriems ir tiksliems žemiesiems dažniams be jokių iškraipymų
• Stiprintuvo medžiaga – polipropilenas
• 40W RMS bendra išvesties galia
• Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi
• Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus

Rafinuotas dizainas ir apdaila
• Aliuminio priekinė dalis

Paprastumas
• Suderinamas su visomis laikmenomis
• Patogus papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis garsiakalbių priekyje



 Svarmenų tipo garsiakalbių dizainas

Dėl svarmenų tipo dizaino aukšto diapazono 
aukštųjų dažnių garsiakalbis įrengtas tarp dviejų 
žemųjų dažnių garsiakalbių. Žemųjų dažnių 
garsiakalbio stiprintuvas yra prietaiso viršuje, 
aukštųjų dažnių garsiakalbis – viduryje, o „Philips“ 
patentuotas wOOx – apačioje. Dėl šios 
konfigūracijos garsas yra labiau subalansuotas, o 
garso efektas – natūralesnis. Šio kokybiško 
garsiakalbio aukščiausios kokybės apdaila patiks jums 
ir papildys jūsų garso įrangos pasirinkimą.

Aliuminio priekinė dalis
Aukščiausios kokybės dizainas. Garsiakalbio priekinė 
dalis pagaminta iš vienalyčio anoduoto šlifuoto 
aliuminio – tokia pati medžiaga naudojama lėktuvams 
gaminti. Aliuminis, išlenktas tam, kad būtų sukurta 
ideali akustika, optimizuoja garso sklidimą; garsas yra 
tikslus, galingas, natūralus ir visiškai aiškus.

Šilku dengtas a. d. garsiakalbis
Šilkinis aukštų tonų stiprintuvas turi diafragmą, 
pagamintą iš šilko, kuris yra labiausiai tinkamas iš visų 
įprastai naudojamų aukštų tonų stiprintuvuose. 
Diafragmoje naudojamas šilkas turi puikias garso 
slopinimo savybes, o jo minkšta tekstūra užtikrina 
minimalų akustinį pasiskirstymą. To pasekoje, šilkinio 
aukštų tonų stiprintuvo sukuriamas garsas yra 
švelnus, šiltas ir turi platų diapazoną.

„wOOx“ technologija

„wOOx“ technologija yra revoliucinė garsiakalbių 
koncepcija, leidžianti išgirsti ir pajausti žemuosius 
dažnius, kurie yra sodresni nei bet kokios kitos garso 
sistemos. Specialios garsiakalbių tvarkyklės veikia 
harmoningai su „wOOx“ žemųjų dažnių 
spinduliuotuvu, o tikslus pagrindinės tvarkyklės ir 
aukštų dažnių siųstuvo nustatymai užtikrina sklandų 
perėjimą nuo žemų-vidutinių prie aukštų dažnių. 
Dvigubas sustabdymas ir visiškai simetriška 
sumuštinio konstrukcija perteikia žemus ir tikslius 
žemuosius dažnius be regimų iškraipymų. „wOOx“ 
sukuria ypač gilius ir dinamiškus žemuosius dažnius, 
naudojant visą garsiakalbio dėžės garsą, ir padidina 
muzikos poveikį.

Stiprintuvo medžiaga – polipropilenas
Polipropilenas yra stiprintuvo medžiaga, ji yra 
minkšta ir pagerina aukštųjų dažnių garsus. Ji padeda 
sklisti garsams, skleidžia grynesnį garsą ir užtikrina 
didesnį aiškumą ir balansą. Lengviau integruoti su 
aukštųjų dažnių siųstuvu, dėl šios lengvos medžiagos 
vibracija yra mažesnė.

Papildomos įvesties lizdas ir ausinių 
išvestis
Dabar galite mėgautis savo mėgstamiausia muzika ir 
pramogomis dar lengviau ir patogiau dėl garsiakalbių 
priekyje esančios papildomos įvesties ir ausinių 
išvesties lizdo. Dažniausiai norėdami prisijungti prie 
kito įrenginio nei kompiuteris, turite ištraukti kištuką 
iš 3,5 mm 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 iš 
beveik visų įrenginių.
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Specifikacijos
Garsinės sistemos
• Visa išvesties galia: 40 W
• Maitinimas: (100–240 V, 50 / 60 Hz)
• Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
• Įvesties varža: 47 omai
• Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
• THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai
• Nominali išvesties galia: 20 W x 2
• Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės 

stiprintuvas
• Kanalo išskyrimas: > 45 dB
• Įvesties jautrumas: 600 mV

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai
• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 3" viso 

diapazono, 20 mm šilkinis aukštų tonų stiprintuvas
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–20 W x 2
• Dažnių diapazonas: 60 Hz – 20 kHz
• Nominali varža: 8 omai
• Jautrumas: 84 dB (2,83 V / 1 m)

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

31,8 x 23,4 x 15,2 cm
• EAN: 87 12581 63983 9
• Bendras svoris: 2,279 kg
• Grynasis svoris: 1,979 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,300 kg

Pakuotės turinys
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Palydovų skaičius: 2

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 4,849 kg
• Outer carton (L x W x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
• Grynasis svoris: 3,958 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Pakuotės svoris: 0,891 kg
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

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

20,2 x 25,2 x 13 cm
• Svoris: 1,79 kg
•
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