
ompakt hoparlörlerden mükemmel
K  ses
Kullanışlı multimedya keyfi
Boyutlarına göre inanılmaz bas performansı sunan MMS121 Harmonic Pulse ile müzik, 
Internet ve PC multimedya uygulamalarından keyif alacaksınız.

Gerçek multimedya deneyimini yaşayın
• Müzikler, oyunlar, filmler ve Internet ses kaynaklarıyla uyumlu
• PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

Her ayrıntıyı duyun
• Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
• Dinamik Bas Kuvvetlendirme daha derin, daha etkili bir bas sunar

Kullanım kolaylığı
• Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
• Daha iyi kişisel müzik keyfi için kulaklık bağlantısı
• Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır
Philips
Multimedya Hoparlör 2.0

Dahili sürüm
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Ses
• Bas geliştirme: Dijital Bas Kuvvetlendirme
• Müzik Gücü: 3 W
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 0,75W
• Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: 2 m
• Bağlantı: 3,5 mm stereo
• Kulaklık: 3,5 mm

Kolaylıklar
• Güç açık gösterimi

Ambalaj içeriği
• Uydu sayısı: 2
• Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri
• 12NC: 908210002913
• EAN/UPC/GTIN: 8710895815970
• Brüt ağırlık: 1,08 kg
• Yükseklik: 180 mm
• Uzunluk: 200 mm
• Genişlik: 115 mm
• Miktar: 1
• Dara ağırlığı: 0,12 kg

Dış Karton
• Miktar: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895816076
• Dara ağırlığı: 0,76 kg
• Brüt ağırlık: 9,4 kg
• Uzunluk: 415 mm
• Genişlik: 250 mm
• Yükseklik: 380 mm
• 12NC: 90821002913
•
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üzikler, oyunlar, filmler, Internet
er türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını 
şsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

C veya Dizüstü bilgisayar için
C veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

as Refleks Hoparlör Sistemi
ass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör 
utusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük 
rekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la 
kustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla 
eleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. 
onuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az 
ozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki 
ava kütlesini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek 
alışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük 
rekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut 
azandırır.

inamik Bas Kuvvetlendirme
inamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan 

ükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas 
çeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst 
üzeye çıkartır. Ses yüksekliği düşük seviyeye 
etirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. 
una karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek 

çin Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini 
zalttığınız halde dengeli bir sesin tadını 
ıkartabilirsiniz.

ızlı kurulum
enklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay 
nlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir 
ürede kurabilirsiniz.

ulaklık fişi

anyetik Koruma
oparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak 
oruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına 
onulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozmaz.
MMS121/00
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