
Skvělý zvuk z kompaktních reproduktorů
Pohodlné vychutnání multimédií

Zábavnou cestou, jak si vychutnat u vašich zvukových, internetových a multimediálních 
počítačových aplikací opravdový stereofonní zážitek, je použití reproduktorového systému 
MMS121 Harmonic Pulse s neuvěřitelným podáním basových tónů při své velikosti.

Zážitek skutečně multimediální
• Kompatibilní s hudbou, hrami, filmy a Internetem jako zdroji zvuku
• Snadné připojení k PC nebo laptopu

Uslyšíte všechny podrobnosti
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
• Optimalizovaná reprodukce basů při libovolné hlasitosti

Snadné použití
• Díky znakovému a barevnému značení konektorů je zapojení otázkou vteřin
• Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
• Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači
Analogové multimediální reproduktory 2.0 verze Bulk MMS121



Datum vydání 2005-12-09

Version: 3.0

12 NC: 9082 100 02913
EAN: 87 10895 81597 0

Ú
O
E
©
V
w

daje mohou být změněny bez předchozího varování.
chranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 

lectronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.
 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
šechna práva vyhrazena.
ww.philips.com
Zvuk
• Zvýraznění basů: Digitální zvýraznění basů
• Hudební výkon: 3 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 × 0,75 W
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Sluchátka: 3,5 mm

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k instalaci
•
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udba, hry, filmy, Internet
ze přehrávat všechny typy zdrojů zvuku - hudbu, hry, 
ilmy a Internet. Ať chcete poslouchat cokoli, váš 
ážitek z multimediálního zvuku bude silnější než kdy 
indy.

igital Dynamic Bass Boost
unkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní 
výraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení 
 při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších 
mitočtů. Složité elektronické obvody neustále sledují 
lasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení 
ak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla 
ajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou 
okonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou 
lasitost.

eproduktory Bass Reflex
eproduktorové soustavy se systémem Bass Reflex 
oskytují silné  basy i pomocí malé reproduktorové 
oustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním 
átrubku pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn 
ak, aby spolu s reproduktorem poskytoval optimální 
ýkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou 
lubší basy s menším zkreslením. Principem je 
ezonance vzduchové hmoty v basovém nátrubku 
odobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s 
ýkonem reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu 
cela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších 
mitočtech.

onektor sluchátek

ro PC nebo notebook
ze připojit k PC nebo laptopu

ychlé nastavení
arevně značené kabely s jednoznačným označením a 
rozumitelná dokumentace umožňují uvedení do 
rovozu během několika vteřin.

agnetické stínění
tínění silných magnetů ve vinutí reproduktorů 
amezuje nebezpečí zkresleného nebo porušeného 
brazu, jsou-li reproduktory příliš blízko monitoru 
očítače.
Analogové multimediální reproduktory 2.0 verze Bulk MMS121/00

Technické údaje Zvýraznění výrobku


