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 звук от компактни високоговорители

чин да се радвате на автентичен стерео звук с вашите компютърни приложения за 

нет и мултимедия е да добавите компактната система високоговорители MMS121 

e с невероятни показатели на басите за техния размер.

дете се на истинска мултимедия
местим с музикални, игрови, филмови и Интернет аудио източници
и за свързване към компютър или лаптоп

 всяка подробност
ефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси
амично усилване на басите за дълбоки и драматични баси

 за употреба
ачени и цветово кодирани съединители допринасят за пускане за минути
до за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката
итното екраниране елиминира изкривяването на компютърния екран
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Звук
• Подобрение за басите: Усилване на басите
• Честотен обхват: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Музикална мощност: 3 инча W
• Изходна мощност (RMS): 2 x 0,75 W
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 

регулатор за сила на звука
• Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 2 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Слушалка: 3,5 мм
• Мощност: Вграден трансформатор

Удобство
• Индикатор за захранване

Съдържание на опаковката
• Брой сателити: 2
• Ръководство за бързо инсталиране

Данни за опаковката
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Бруто тегло: 1 08 кг
• Височина: 180 мм
• Дължина: 200 мм
• Ширина: 115 мм
• Количество: 1
• Тегло с опаковката: 0 12 кг

Външен кашон
• Количество: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Тегло с опаковката: 0 76 кг
• Бруто тегло: 9,4 кг
• Дължина: 415 мм
• Ширина: 250 мм
• Височина: 380 мм
• 12NC: 908210004672
•
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Спецификации

Дата на издаване  
2007-10-29

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 04672
EAN: 87 10895 88965 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
MMS1

Акценти

Музика, 
Може да б
аудио изто
значение о
да се радв
от всеки д

За компю
Може да с

Система
Басрефлек
дълбоки ба
високогово
конвенцион
високогово
които са а
за ниски ч
нискочест
езултатът
изкривяван
въздушнат
като при к
честоти. 
високогово
разширява
да създаде
баси.

Цифрово
Динамично
максимум 
подчертав
целия диап
- с натиск
басови чес
малка сила
това мож
басите за
да се насла
сте намал

Бързо ин
Цветовот
означения 
документа
пуснати и

Гнездо з

Магнитн
Тъй като 
магнитно 
изкривяван
поставят
монитор.
21/30

 на про

игри, фил
ъдат възп
чници с му
т това, ка
ате на мул
руг път.

тър или
е свързват

 бас-рефл
сната сист
сови звуци
рителите
алната си

рителите
кустично н
естоти за
отното зв

 е по-дълб
ия. Систе
а маса в т
онвенцион

В комбинац
рителя за
 като цял
 цяло едно

 усилван
то усилва
наслажден
а съдържа
азон на си
ането на е
тоти обик
 на звука. 

е да се вкл
 усилване н
ждавате 
или силат

сталиран
о кодиране
и простат
ция означа

 да заработ

а слушал

о екрани
мощните м
екраниран
е на образ

 близо до е
ми, Интернет
роизвеждани всякакъв вид 
зика, игри, филми така че, без 
кво искате да слушате, може 
тимедиен звук, по-завладяващ 

 лаптоп
 към компютър или лаптоп

ексни високоговорители
ема високоговорители дава 

 с компактни кутии на 
. Тя се различава от 
стема с кутии на 
 по добавените тръбни баси, 
агодени към високоговорителя 
 оптимизиране на 
учене на системата. Р
ок управляван бас и по-малки 

мата работи чрез резонанс на 
ръбните баси, за вибрации 
ален високоговорител за ниски 
ия с честотната реакция на 

 ниски честоти, системата 
о нискочестотните звуци, за 
 ново измерение от дълбоки 

е на басите
не на басите довежда до 
ието ви от музиката като 
нието на баси в музиката в 
ла на звука - от слабо до силно 
дин бутон! Най-ниските 
новено се губят при зададена 
Като противодействие на 
ючи динамично усилване на 
а нивата на басите, така че 
на еднакъв звук дори когато 
а на звука.

е
 на кабелите, ясните 
а за възприемане 
ват, че те може да бъдат 
ят за броени минути

ки

ране
агнити в мембраните са 

и, няма опасност от 
а или от повреда, когато се 
крана на компютърния 
дукта

http://www.philips.com

