
 

 

Philips
Altifalantes multimédia 2.1

SPA9300
Som e estilo impressionantes

A extraordinária experiência de 100W MPO proporcionada pelo sistema de altifalantes SPA9300 está 

à sua disposição graças aos tweeters Mylar de qualidade e a um woofer com bobinas de 6 camadas em 

separado, para aprofundar cada batida. A elegante estrutura em aço inoxidável aumenta o 

desempenho.

O melhor desempenho de graves
• Dynamic Bass Boost - ouça os sons graves mais profundos, mais ricos
• Tecnologia bass boost com controlo de nível
• Woofer de 6 camadas - mais força para dar potência aos graves

Liga a todos os seus equipamentos
• Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais
• Entrada MP3 directa única através do Tc

Sensação de som multimédia
• Tweeters feitos em material Mylar para som de alta definição

Design contemporâneo
• Design em aço inoxidável e suporte - alto desempenho com estilo



 Dynamic Bass Boost
Esta tecnologia inovadora proporciona sons graves 
incrivelmente profundos e ricos a partir de colunas 
compactas. O Dynamic Bass Boost dá ênfase aos 
sons graves da música ao longo da variação de 
volume, de baixo até alto – com o toque de um 
botão!

Sons graves com controlo de nível
O design exclusivo do subwoofer produz sons 
graves mais profundos e ricos. Tem também a 
possibilidade de ajustar o nível de sons graves como 
desejar.

Woofer de 6 camadas
As bobinas reforçadas do controlador aumentam os 
graves até ao máximo e aprofundam cada batida.

Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais
Ligue as suas colunas a todos os seus equipamentos. 
É uma forma óptima de ouvir o seu leitor de MP3, 
PC, TV, CD, DVD e todos os seus ficheiros 
multimédia.

Entrada MP3 através do RC
Graças à entrada MP3 directa única no telecomando 
pode ouvir o seu leitor de MP3 facilmente. Basta ligar 
a saída áudio do leitor de MP3 à entrada de 3,5 mm 
no telecomando para desfrutar da sua música.

Tweeters Mylar
O material exclusivo Mylar dos tweeters topo de 
gama garante uma definição de som incrível. A 
música ganha vida e os filmes têm o som que lhes foi 
predestinado, pois a gama completa de frequências 
altas é reproduzida na perfeição.

Design em aço inoxidável e suporte
A estrutura elegante e o suporte dos altifalantes são 
feitos em aço inoxidável para melhorar a 
durabilidade e o aspecto visual do produto. Uma 
forma elegante de melhorar o desempenho de áudio 
dos seus altifalantes.
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Destaques
• 12NC: 908210005133
•

Som
• Melhoramento dos graves: Dynamic Bass Boost, 

Bass Reflex
• Optimização de graves
• Frequência de resposta: 35 - 20 000 Hz
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Potência Musical: 100 W
• Potência de saída (RMS): Por satélite: 10 W; 

Subwoofer 30W
• Melhoramento do som: Equilíbrio
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume

Altifalantes
• Cone de alumínio
• Tweeter de CD
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• topo Mylar
• Sistema de magneto de neodímio
• Controladores de altifalantes satélite: 2x 50mm
• Controlador do subwoofer: Woofer de 8" de alta 

eficácia
• Controlo do nível de graves: No subwoofer

Conectividade
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x
• Comprimento do cabo: 2 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Alimentação: CA 220 V 50 Hz

Comodidade
• Indicador de ligado
• Telecomando: - Controlo de volume e entrada 

AUX (por ex., MP3) - Indicação de ligado/desligado

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul

Conteúdo da embalagem
• Subwoofer
• Número de satélites: 2
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm
• Manual de instalação rápida
• Telecomando: Com fios
• Cartão da garantia

Dados da embalagem
• 12NC: 908210005133
• EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
• Peso bruto: 7,49 kg
• Altura: 323 mm
• Comprimento: 458 mm
• Largura: 325 mm
• Quantidade: 1
• Tara: 1,09 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
• Tara: 1,4 kg
• Peso bruto: 23,87 kg
• Comprimento: 995 mm
• Largura: 478 mm
• Altura: 359 mm
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