
υναρπαστική ποιότητα ήχου
Σ
Αυθεντικός ήχος για πραγµατική απόλαυση των πολυµέσων

Ο ευκολότερος τρόπος για να προσθέσετε αυθεντική στερεοφωνική εµπειρία στις 

εφαρµογές PC για µουσική, ∆ιαδίκτυο και πολυµέσα είναι µε το σύστηµα ηχείων 

MMS221 µε την κορυφαία στην κατηγορία τους απόδοση µπάσων.

Ο υπολογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά
• Απολαύστε ήχο PC µε την ποιότητα ήχου ενός οικιακού ηχοσυστήµατος
• Πάνω από 75 χρόνια πείρα σε συστήµατα ήχου

Απολαύστε πραγµατικά πολυµέσα
• Συµβατό µε µουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet
• Εύκολη σύνδεση είτε µε επιτραπέζιο είτε µε φορητό υπολογιστή

Ακούστε κάθε λεπτοµέρεια
• Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων, για πιο βαθιά και ισχυρά µπάσα
• Η ∆υναµική ενίσχυση µπάσων παρέχει πιο πλούσια και δυνατά µπάσα

Εύκολο στο χρήση
• Συνδέσεις µε ετικέτα και χρωµατική κωδικοποίηση για άµεση εφαρµογή
• Υποδοχή ακουστικών για καλύτερη προσωπική µουσική απόλαυση
• Μαγνητική θωράκιση που αποτρέπει την παραµόρφωση της οθόνης υπολογιστή
Philips
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ι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
ροειδοποίηση.
α εµπορικά σήµατα ανήκουν στην Koninklijke Philips 
lectronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Ήχος
• Συχνότητα απόκρισης: 120 - 20,000 Hz Hz
• Μουσική Ισχύς: 6 W
• Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 1,5 W
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια
• Βελτίωση µπάσων: ∆υναµική ενίσχυση µπάσων

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισµένο LSB

Συνδεσιµότητα
• Ακουστικά: 3,5 χιλ.
• Τάση: Ενσωµατωµένος µετασχηµατιστής

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας

Τάση
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

Περιεχόµενο συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

∆εδοµένα συσκευασίας
• 12NC: 908210003397
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
• Μικτό βάρος: 1,49 κ.
• Ύψος: 218 χιλ.
• Μήκος: 220 χιλ.
• Πλάτος: 110 χιλ.
• Ποσότητα: 1
• Καθαρό απόβαρο: 0,2 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 5
• EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
• Καθαρό απόβαρο: 0,5 κ.
• Μικτό βάρος: 7,95 κ.
• Μήκος: 565 χιλ.
• Πλάτος: 235 χιλ.
• Ύψος: 230 χιλ.
• 12NC: 908210003397
•
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υναµική ενίσχυση µπάσων
 ∆υναµική ενίσχυση µπάσων µεγιστοποιεί την µουσική 
πόλαυση, δίνοντας έµφαση στα µπάσα της µουσικής σε 
ποιοδήποτε επίπεδο έντασης - χαµηλό ή υψηλό – µε 
ο πάτηµα ενός κουµπιού! Οι τελικές συχνότητες 
πάσων συνήθως χάνονται όταν η ένταση είναι σε 
αµηλό επίπεδο. Για να µη συµβαίνει αυτό, η ∆υναµική 
νίσχυση µπάσων µπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση 
ου επιπέδου των µπάσων, ώστε να απολαµβάνετε 
ταθερό ήχο ακόµα και όταν χαµηλώνετε την ένταση.

ύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων
ο Σύστηµα ηχείων µε ανάκλαση µπάσων παράγει 
λούσια εµπειρία µπάσων από ένα σύστηµα ηχείων 
ικρού µεγέθους. ∆ιαφέρει από τα συµβατικά 
υστήµατα ηχείων καθώς διαθέτει πρόσθετο αγωγό 
πάσων, ακουστικά στοιχισµένο µε το γούφερ, για 
ελτίωση της απόσβεσης των χαµηλών συχνοτήτων του 
υστήµατος. Το αποτέλεσµα είναι πιο πλούσια µπάσα 
αι λιγότερη παραµόρφωση. Το σύστηµα λειτουργεί 
υντονίζοντας τη µάζα αέρα στον αγωγό µπάσων, ώστε 
α πάλλεται όπως ένα συµβατικό γούφερ. Σε 
υνδυασµό µε την απόκριση του γούφερ, το σύστηµα 
αρατείνει το σύνολο των ήχων χαµηλής συχνότητας 
ια τη δηµιουργία µιας νέας διάστασης πλούσιων 
πάσων.

αγνητική θωράκιση
πειδή οι ισχυροί µαγνήτες στις διατάξεις οδήγησης των 
χείων φέρουν µαγνητική θωράκιση, δεν υπάρχει 
ίνδυνος παραµόρφωσης της εικόνας ή πρόκλησης 
ηµιάς αν τοποθετηθούν κοντά στην οθόνη του 
πολογιστή.

ποδοχή ακουστικών

ουσική/παιχνίδια/ταινίες/Internet
ίναι δυνατή η αναπαραγωγή όλων των µουσικών και 
ηγών ήχου παιχνιδιών, ταινιών και Internet και έτσι 
νεξάρτητα από αυτό που θέλετε να ακούσετε, 
ροσδίδουµε στην εµπειρία πολυµέσων έναν 
ξεπέραστο συναρπαστικό ήχο.

ια επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή
υνατότητα σύνδεσης είτε µε επιτραπέζιο είτε µε 
ορητό υπολογιστή

ρήγορη ρύθµιση
αλώδια µε χρωµατική κωδικοποίηση, σαφείς ετικέτες 
αι κατανοητή τεκµηρίωση για σύνδεση και λειτουργία 
έσα σε λίγα λεπτά

οιότητα οικιακού ήχου σε υπολογιστή
 Philips διαθέτει µια εµπειρία που υπερβαίνει τα 75 
τη όσον αφορά στην τεχνολογία αιχµής 
χοσυστηµάτων και δηµιουργεί προϊόντα ήχου PC που 
χουν την ίδια απόδοση µε τα βραβευµένα µας 
χοσυστήµατα.

5 χρόνια πείρα σε συστήµατα ήχου
 Philips εφηύρε το CD, ήταν επικεφαλής της ειδικής 
µάδας συγγραφής των προδιαγραφών ήχου USB και 
χει παραγάγει εκατοµµύρια ηχοσυστήµατα, συστήµατα 
ικιακού κινηµατογράφου και τηλεοράσεις για πολλές 
εκαετίες. Μπορείτε να εµπιστευτείτε τη Philips, ως 
ρωτοπόρο στις καινοτοµίες ήχου, για τη δηµιουργία 
χοσυστηµάτων για υπολογιστές µε την υψηλότερη 
οιότητα ήχου.
MMS221/00C
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