
alitate convingătoare a sunetului
C
Sunet autentic pentru divertisment multimedia

Sistemul de boxe MMS221, cu basul său de înaltă performanţă, reprezintă cel mai ușor 

mod de a adăuga o experienţă stereo autentică muzicii dvs., aplicaţiilor de Internet și 

celor multimedia.

Calculatorul dvs. nu a sunat niciodată atât de bine
• Savuraţi un sunet de calitate pe PC-ul dvs.
• Peste 75 de ani de experienţă audio

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
• Dynamic Bass Boost, pentru un bas dramatic, mai profund

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
MMS221
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Sunet
• Răspuns în frecvenţă: 120 - 20 000 Hz
• Putere muzicală: 6 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 1,5W
• Controlul volumului: Control analogic pt. volum
• Cabluri: Cabluri fixe
• Amplificare bas: Dynamic Bass Boost

Boxe
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic

Conectivitate
• Căști: 3.5 mm
• Alimentare: Transformator încorporat

Confort
• Indicator alimentare

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210003397
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844567
• Greutate brută: 1,49 kg
• Înălţime: 218 mm
• Lungime: 220 mm
• Lăţime: 110 mm
• Cantitate: 1
• Greutate proprie: 0,2 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 5
• EAN/UPC/GTIN: 8710895851459
• Greutate proprie: 0,5 kg
• Greutate brută: 7,95 kg
• Lungime: 565 mm
• Lăţime: 235 mm
• Înălţime: 230 mm
• 12NC: 908210003397
•
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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.

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.

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.

ack cască

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

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

istem audio de calitate pe PC
vând peste 75 de experienţă în domeniul sistemelor 
udio, Philips a creat sisteme audio pentru PC cu 
celeași performanţe ca și sistemele audio dedicate.

5 de ani de experienţă audio
hilips a inventat CD-ul, a coordonat echipa care a 
edactat specificaţiile audio USB și a produs milioane de 
isteme audio, seturi Home Cinema și televizoare în 
ltimele decenii. Ca lider al inovaţiilor audio, puteţi avea 

ncredere în calitatea excepţională a sunetului pentru 
istemele PC produse de Philips.
MMS221/00C

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs
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