
 

 

Philips
Car entertainment system

CSP610
Mobile Music Theater

com 2 vias estéreo para um som vibrante
Ouça suas músicas com os alto-falantes estéreo para carro CSP610 Philips. Esses alto-falantes de 16,5 

cm com 2 vias têm potência de pico de 210 W e apresentam cone leve em polipropileno com tweeter 

PEI de domo macio para você curtir músicas com detalhes vibrantes em um som nítido.

Som vibrante no carro
• Potência de 40 W RMS
• Cone leve em polipropileno para um som puro
• Tweeter PEI de domo macio: sons intensos e potentes
• Borda em tecido delicado para o máximo em detalhes sonoros
• Ímã de ferrita resistente para um desempenho de alta potência

Alta durabilidade para um desempenho sustentável
• Cone em polipropileno resistente para um ótimo desempenho em quaisquer condições
• Grade do alto-falante moderna para proteção contra danos
• Resistência e desempenho estável em condições extremas

Fácil de usar e instalar
• Encaixa-se perfeitamente em qualquer abertura para alto-falante de 16,5 cm
• Conexão simples dos fios com os terminais do alto-falante
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Som
• Potência de saída (RMS): 40 W
• Pico de potência musical: 210 W
• Sensibilidade: 90 dB
• Resposta de freqüência: 40-30 k Hz
• Impedância: 4 Ohms

Caixas acústicas
• Tipo de alto-falante: Alto-falante coaxial
• Número de vias: Duas vias
• Tamanho do alto-falante: 16,5 cm (6,5")
• Número de alto-falantes: 2

Woofer
• Diafragma: Cone
• Material do diafragma: Polipropileno
• Surround: Tecido
• Bobina de voz: Individual
• Material da bobina de voz: Cobre
• Ímã: Ferrita

• Massa magnética: 215 g
• Abafador: Conex

Tweeter
• Tamanho: 38 mm (1-1/2" )
• Diafragma: Domo
• Material do diafragma: PEI
• Ímã: Neodímio

Acessórios
• Grade do alto-falante: Com tela de metal
• Guia para início rápido: Inglês, chinês simplificado
• Cabos: Fios das caixas acústicas

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

173 x 81 x 173 mm
• Profundidade da instalação: 57,8 mm
• Saliência do tweeter: 4 mm
•
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