
 

 

„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai 
2,1

SPA9350
Klausykitės žemųjų dažnių garso, pajuskite galią
naudodamiesi atskiru garso stiprintuvu
Kompiuterio 2.1 garsiakalbiai

Geresni klausymosi pojūčiai skirtingiems poreikiems
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais, TV ir internetiniais vaizdo įrašais
• Stereofoninių ausinių lizdas

Kokybiškas garsas
• Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius
• Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – sodrus ir dinamiškas garsas
• Atskiras garso stiprintuvas aukštos klasės garsui
• Bendra 100 W garso išvesties galia
• Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas lengvam aukštų ir žemų tonų nustatymui

Gražus dizainas, paprastas naudojimas
• „iPod“ ir MP3 laikiklis lengvam muzikos naršymui
• MP3, kompiuterio ir AUX jungties jungiklis
• Veikia su „MAC“ ir kompiuteriu
• Paprastas garsumo, žemųjų, vidutinių ir aukštų dažnių valdymas



 „iPod“ ir MP3 laikiklis
„iPod“ ir MP3 laikiklis lengvam muzikos naršymui

MP3 / kompiuterio / AUX jungties 
jungiklis
MP3, kompiuterio ir AUX jungties jungiklis

Veikia su „MAC“ ir kompiuteriu
Veikia su „MAC“ ir kompiuteriu
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Ypatybės
• Įjungimo rodymas
Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: Dinaminis žemųjų 

dažnių stiprinimas, „Bass reflex“
• Garsumo gerinimas: Vidutinių ir žemų dažnių 

stiprinimas
• Garsumo reguliatorius: Analoginis garso 

reguliatorius
• Muzikos galia: 100 W
• Išvesties galia (RMS): 2 x 12,5 W + 25 W

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2,5 col.
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 5 1/4 col.
• Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 100–20 

000 Hz Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 50–6 

000 Hz

Prijungimo galimybė
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 2 x 3,5 mm erdvinio garso įv. ir 1 x RCA įv. 

(K+D)

Patogumas
• Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Pakuotės turinys
• Žemųjų dažnių kolonėlė
• Stiprintuvas
• 3,5 mm stereo kabelis
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

43,5 x 40,8 x 35,5 cm
• Grynasis svoris: 8,1 kg
• Bendras svoris: 8,4 kg
• Pakuotės svoris: 0,3 kg
• EAN: 87 10895 97676 3
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 72,5 x 45 x 42,5 cm
• Grynasis svoris: 16,2 kg
• Bendras svoris: 18,2 kg
• Pakuotės svoris: 2 kg
• EAN: 87 12581 53780 7
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
•
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