
 

 

Philips
Multimediehøyttalere 2.0

Domediskanthøyttaler i silke
3 tommers driver
Hodetelefonutgang, lyd inn
110 W, basselement

SPA8210
PC-høyttaler med Hi-Fi-lyd

Lidenskap for lyd
Philips-høyttalerne SPA8210/12 ser flotte ut og gir fantastisk lyd. De har kraftig wOOx-
bass og domediskanthøyttaler i silke med høy definisjon i et stilig kabinett med 
aluminiumsdetaljer på forsiden.

Fyldig, sammensatt lyd
• Høyttaler med håndvektutforming for naturlig balansert lyd
• Domediskanthøyttaler i silke gir krystallklar lyd
• wOOx-teknologi for fyldig og presis bass uten forvrengning
• Drivermateriale i polypropylen
• 40 W RMS total utgangseffekt
• Forvrengningsfri ved maksimal lydeffekt
• Den godt dempede driveren reduserer vibrasjoner og forvrenging av lyd

Stilig design og utseende
• Metallfront i aluminium

Enkelhet
• Kompatibel med alle medier
• Praktisk aux-inngang og hodetelefonutgang på forsiden av høyttaler



 Høyttaler med håndvektutforming

Håndvektutformingen på høyttalerne har 
diskanthøyttaleren med høy frekvens plassert på 
midten mellom basshøyttalere med lavere frekvens. 
I dette produktet er basshøyttaleren øverst, 
diskanten i midten og en Philips-patentert wOOx-
høyttaler på bunnen. Denne konfigurasjonen skaper 
en balansert lyd, noe som gjør den totale lydeffekten 
mer naturlig. Den førsteklasses utførelsen til denne 
kvalitetshøyttaleren utfyller deg og ditt valg av 
lydutstyr.

Metallfront i aluminium
Utforming med førsteklasses konstruksjonskvalitet. 
Høyttalerne foran er laget av et eneste stykke 
eloksert børstet aluminium – det samme materialet 
som brukes til å bygge fly. Aluminiumen, som er buet 
for å opprette et ideelt akustisk kammer, 
optimaliserer lydavspillingen, som er nøyaktig, 
kraftig, naturlig og krystallklar.

Domediskanthøyttaler i silke
Domediskanthøyttaleren har en membran som er 
laget av silke, et materiale som er overlegent alle 
andre som brukes i vanlige diskanthøyttalere. 
Silkematerialet som brukes i diskanthøyttaleren, har 
overlegne lyddempingsegenskaper, og det myke 
stoffet sørger for minimal akustisk brytning. Som et 
resultat er lyden som produseres av en 
domediskanthøyttaler i silke, jevn, varm og med et 
bredt spekter.

wOOx-teknologi

wOOx-teknologi er et revolusjonerende nytt 
høyttalerkonsept som gjør at du kan høre og føle 
utrolig dyp bass som er dypere enn på noe annet 
lydanlegg. Spesielle høyttalerdrivere fungerer i 
samspill med wOOx-bassmembranet, og nøyaktig 
justering mellom hoveddriveren og 
diskanthøyttaleren sikrer jevne overganger fra lave 
og midlere til høye frekvenser. Dobbelt oppheng og 
en helt symmetrisk lagkonstruksjon gir lav og presis 
bass uten merkbar forvrengning. wOOx gir utrolig 
dyp og dynamisk bass ved å utnytte hele volumet i 
høyttalerkabinettet, og forsterker musikkens 
virkning dramatisk.

Drivermateriale i polypropylen
Polypropylen-materialet (PP) i driveren er mykt og 
gir bedre høyfrekvente lyder. Det hjelper lydbølgene 
med å rulle ut og lager en renere lyd med bedre 
klarhet og balanse. Det lette materialet er enklere å 
integrere med diskanthøyttaleren, og gir mindre 
vibrasjoner.

AUX-inngang og hodetelefonutgang
Nå er det enda enklere og mer praktisk å nyte 
favorittmusikken og underholdningen via aux-
inngangen og hodetelefonutgangen foran på disse 
høyttalerne. Vanligvis må du koble fra 3,5 mm jack-
kontakten hvis du vil koble til en annen enhet enn 
PCen, noe som ikke alltid er hensiktsmessig. Med 
aux-inngang og hodetelefonutgang foran får du høre 
musikk raskt og enkelt rett fra nesten alle enheter.
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Spesifikasjoner
Audiosystemer
• Total utgangseffekt: 40 W
• Drift: 100–240 V, 50/60 Hz
• Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
• Inngangsimpedans: 47 Kohm
• Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
• THD: < 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer
• Nominell utgangseffekt: 20 W x2
• Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
• Kanalseparasjon: > 45 dB
• inngangsfølsomhet: 600 mV

Venstre/høyre høyttalere
• Høyttalerdriver: 3" fulltone, 20 mm 

domediskanthøyttaler i silke
• Strømområde for driver: 1–20 W x2
• Frekvensområde: 60 Hz–20 kHz
• Nominell impedans: 8 ohm
• Følsomhet: 84 dB (2,83 V / 1 m)

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Mål, emballasje
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Liggende
• Emballasjemål (B x H x D): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
• EAN: 87 12581 63983 9
• Bruttovekt: 2,279 kg
• Nettovekt: 1,979 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Taravekt: 0,300 kg

Innhold i esken
• Hurtiginstallasjonsveiledning
• Antall satellitter: 2

Ytre eske
• Bruttovekt: 4,849 kg
• Yttereske (L x B x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
• Nettovekt: 3,958 kg
• Antall kundepakker: 2
• Taravekt: 0,891 kg
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 20,2 x 25,2 x 13 cm
• Vekt: 1,79 kg
•
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