
 

 

Philips
Multimedialuidsprekers 2.0

Zijden dome-tweeter
Driver van 3 inch
Hoofdtelefoonuitgang, audio-
ingang
110 W, basweergave

SPA8210
PC-luidspreker met HiFi-geluid

Bezeten van muziek
Met een combinatie van krachtige wOOx-bas en een zijden High-Definition dome-
tweeter in een stijlvolle behuizing met aluminium voorkant zien Philips SPA8210/12-
luidsprekers er niet alleen schitterend uit, maar zorgen ze ook voor uitstekend geluid!

Rijk, complex geluid
• Haltervormig ontwerp van de luidspreker voor natuurlijk gebalanceerd geluid
• Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid
• wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
• PP-drivermateriaal
• Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS
• Geen vervorming bij maximale geluidsweergave
• De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

Prachtige vormgeving en afwerking
• Metalen voorzijde van aluminium

Eenvoud
• Compatibel met alle media
• Handige AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op voorzijde van luidspreker



 Haltervormig ontwerp van de 
luidspreker

Met een haltervormig ontwerp van de luidspreker is 
de hoge frequentietweeter in het middelpunt 
geplaatst, tussen twee lagere frequentiewoofers. In 
dit product zit de wooferdriver aan de bovenkant, 
met de tweeter in het midden en de door Philips 
gepatenteerde wOOx aan de onderkant. Deze 
configuratie genereert een gebalanceerder geluid om 
het totale audio-effect natuurlijker te maken. En de 
eersteklas afwerking van deze kwaliteitsluidspreker 
zal u en uw gekozen audioapparatuur aanvullen.

Metalen voorzijde van aluminium
Eersteklas kwaliteitsontwerp. De 
luidsprekervoorzijde is van een enkel stuk 
geanodiseerd geborsteld aluminium gemaakt – 
hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt om 
vliegtuigen te bouwen. Het aluminium, dat gebogen is 
om een ideale akoestische kamer te maken, 
optimaliseert audioprestaties voor geluid dat 
nauwkeurig, krachtig, natuurlijk en kristalhelder is.

Zijden dome-tweeter
Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma dat is 
gemaakt van zijde - een materiaal dat beter is dan het 
materiaal dat in gewone tweeters wordt gebruikt. 
De zijde die voor het diafragma wordt gebruikt 
dempt het geluid beter en de zachte textuur zorgt 
voor minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid 
dat een zijden dome-tweeter produceert aangenaam 
en warm en heeft het een groot bereik.

wOOx-technologie

De wOOx-technologie is een revolutionair 
luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas 
kunt ervaren, die rijker is dan alle andere 
audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn 
afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze 
afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de 
tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage 
en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele 
ophanging en een volledig symmetrische sandwich 
zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder 
opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een 
diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van 
de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te 
verhogen.

PP-drivermateriaal
Het zachte polypropyleen (PP) in de driver zorgt 
voor betere hoge frequentiegeluiden. Het helpt bij 
de geluidsdistributie en geeft het geluid meer 
zuiverheid en balans. Dit lichte materiaal is 
eenvoudiger te integreren met de tweeter en geeft 
minder trilling.

AUX-ingang en 
hoofdtelefoonaansluiting
U kunt nu nog gemakkelijker en handiger van uw 
favoriete muziek en entertainment genieten, via de 
AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de 
voorzijde van deze luidsprekers. Gewoonlijk moet u 
de 3,5 mm-stekker uit de computer halen als u een 
ander apparaat dan uw PC wilt aansluiten 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.

MacPC
SPA8210/12

Specificaties
Audiosystemen
• Totaal uitgangsvermogen: 40W
• Vermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
• Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
• Ingangsimpedantie: 47 kohm
• Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
• THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 20 W x2
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
• Zenderscheiding: > 45 dB
• Ingangsgevoeligheid: 600 mV

Luidsprekers links/rechts
• Luidsprekerdriver: 3 inch full-range, 20 mm zijden 

dome
• Driververmogenbereik: 1-20 W x2
• Frequentiebereik: 60 Hz-20 kHz
• Nominale impedantie: 8 ohm
• Gevoeligheid: 84 dB (2,83 V/1 m)

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 mm stereo

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Type schap: Leggen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

31,8 x 23,4 x 15,2 cm
• EAN: 87 12581 63983 9
• Brutogewicht: 2,279 kg
• Nettogewicht: 1,979 kg
• Aantal producten: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,300 kg

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding
• Aantal satellieten: 2

Omdoos
• Brutogewicht: 4,849 kg
• Omdoos (L x B x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
• Nettogewicht: 3,958 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 0,891 kg
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

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

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