
erformanţe pur și simplu superioare
P
Sunet excelent de la boxe compacte
Cel mai amuzant mod de a vă bucura de un sunet stereo autentic al aplicaţiilor PC 
multimedia pentru muzică și al celor de pe internet este să adăugaţi sistemul de boxe 

compact MMS121 Harmonic Pulse cu performanţe bas incredibile pentru dimensiunea 

lor.

Trăiţi experienţa multimedia adevărată
• Pot fi redate fișiere muzicale și audio din jocuri sau filme
• Conectare simplă la PC sau laptop

Ascultaţi fiecare detaliu
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
• Sistemul Dynamic Bass Boost asigură un bas profund și dramatic

Facil de utilizat
• Conectori cu coduri de culori clare, pentru instalare rapidă
• Jack pentru căști, pentru muzică de calitate

• Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului
Philips
Boxe multimedia 2.0
MMS121
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Sunet
• Amplificare bas: Bass Boost
• Răspuns în frecvenţă: 50 Hz - 20 kHz Hz
• Putere muzicală: 3 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 0,75W
• Controlul volumului: Control analogic pt. volum
• Cabluri: Cabluri fixe

Boxe
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic

Conectivitate
• Lungime cablu: 2 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• Căști: 3,5 mm
• Alimentare: Transformator încorporat

Confort
• Indicator alimentare

Conţinut ambalaj
• Număr de sateliţi: 2
• Ghid de instalare rapidă

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210004672
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889650
• Greutate brută: 1,08 kg
• Înălţime: 180 mm
• Lungime: 200 mm
• Lăţime: 115 mm
• Cantitate: 1
• Greutate proprie: 0.12 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 8
• EAN/UPC/GTIN: 8710895889667
• Greutate proprie: 0.76 kg
• Greutate brută: 9,4 kg
• Lungime: 415 mm
• Lăţime: 250 mm
• Înălţime: 380 mm
• 12NC: 908210004672
•
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uzică, filme, Internet
ot fi redate toate tipurile de fișiere muzicale și fișiere 
udio din jocuri, filme și de pe Internet. Astfel, veţi 
eneficia de o experienţă multimedia mai intensă decât 
ricând.

entru PC sau laptop
ot fi conectate la PC sau laptop

istem de boxe Bass Reflex
istemul Bass Reflex facilitează obţinerea unui bas 
uternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. 
e diferenţiază de sistemul convenţional printr-un tub 
custic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru 
ptimizarea redării frecvenţelor joase. Rezultatul este 
n sunet controlat mai profund și cu mai puţine 
istorsiuni. Sistemul funcţionează prin rezonarea masei 
e aer din tubul de bas. În combinaţie cu difuzorul, 
istemul amplifică frecvenţele joase furnizând un bas 
uternic, de calitate.

ynamic Bass Boost
ynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în 

uncţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De 
bicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când 
olumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, 
uncţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, 
entru ca dvs. să vă puteţi bucura de un sunet 
onsistent chiar și atunci când reduceţi volumul.

onfigurare rapidă
ablurile cu coduri de culori, etichetarea clară și 
ocumentaţia accesibilă vă vor ajuta să instalaţi 
istemul în câteva minute

ack cască

cranare magnetică
eoarece magneţii puternici din difuzoare sunt ecranaţi 
agnetic, nu există nici un pericol de distorsiune a 

maginii sau deteriorare atunci când acestea sunt 
șezate lângă ecranul monitorului PC.
MMS121/30

Specificaţii Caracteristici principale produs

Boxe multimedia 2.0
  


