
vertygande kvalitetssurroundljud
Ö
5.1-kanalens ljudupplevelse
Med 80 W uteffekt för musik och DBB (Dynamic Bass Boost) för fylligare återgivning 
av låga toner ger de högpresterande 5.1-kanals datorhögtalarna MMS260 dig en 

multimedieupplevelse som är mer omslutande än någonsin tidigare.

Din dator har aldrig låtit så bra
• Upplev PC-ljud med samma kvalitet som på din vanliga stereo
• Mer än 75 års erfarenhet av ljud

Upplev äkta multimedia
• Kompatibel med alla ljudkällor (musik, spel, film och Internet)
• 5.1-kanalsljud för Dolby Digital®- och EAX®-återgivning
• Lätt att ansluta till en stationär eller bärbar dator

Hör varenda detalj
• Subwoofer för djupa bastoner och satellithögtalare för klara toner
• DDBB (Digital Dynamic Bass Boost) för basoptimering
• Trähölje för kvalitativ basåtergivning

• Basreflexhögtalarna ger ett kraftfullt och djupt basljud

Lättanvänd
• Med hjälp av märkta och färgkodade kontakter kan du sätta igång direkt
• Den magnetiska avskärmningen eliminerar distortion på datorbildskärmar
Philips
återförsäljarversion 5.1
MMS260



Publiceringsdatum  
2007-02-20

Version: 9.0

12 NC: 9082 100 02954
EAN: 87 10895 81919 0

©
M

S
m
P

w

 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
ed ensamrätt.

pecifikationerna kan ändras utan föregående 
eddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke 
hilips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

ww.philips.com
Ljud
• Basförbättring: Digital Bass Boost
• Musikeffekt: 80 W
• Uteffekt (RMS): 5 x 4 + 20 W
• Volymkontroll: Analog volymkontroll
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Frekvensområde för satellithögtalare: 200-

20 000 Hz Hz
• Frekvensomfång för subwoofer: 20-200 Hz Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 2 m
• Anslutning: 3 x 3,5mm
• Övriga data: AC-adapter 18V

Bekvämlighet
• Strömkontrollsindikation

Övriga data
• Power LED indicator: Blå

Förpackningsinformation
• 12NC: 908210002954
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819190
• Bruttovikt: 6 34 kg
• Höjd: 247 mm
• Längd: 356 mm
• Bredd: 245 mm
• Kvantitet: 1
• Taravikt: 0,4 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830294
• Taravikt: 0,8 kg
• Bruttovikt: 13 48 kg
• Längd: 475 mm
• Bredd: 340 mm
• Höjd: 375 mm
• 12NC: 908210002954
•
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uperljud på datorn
nder 75 år har Philips producerat det senaste inom 

jud och har använt den erfarenhet till att skapa 
judprodukter för datorer med samma prestanda som 
åra prisbelönta homeaudiosystem.

5 års erfarenhet av ljud
hilips utvecklade CD-spelaren, ledde den grupp som 
krev specifikationen för USB-ljud och har producerat 
iljontals ljudsystem, hemunderhållningspaket och TV-
pparater under de senaste årtiondena. Philips är en 

edare inom innovation på det här området, och du kan 
ita på att vi skapar datorljudsystem med högsta 
judkvalitet.

usik, spel, filer och Internet
lla typer av ljudkällor (musik, spel, film och Internet) 
an spelas upp. Nu blir multimediaupplevelsen mer 
ngagerande än någonsin, oavsett vad du vill lyssna på.

.1-kanalsuppspelning

.1-kanalsljud för återgivning från Dolby Digital®- och 
AX®-ljudkällor

ör stationär eller bärbar dator
an anslutas till antingen en stationär eller bärbar dator

ubwoofer + satellithögtalare
udiosystemet är uppdelat på en subwoofer som är 
ptimerad till att ge basfrekvenser, och satellithögtalare 
om är optimerade för medelhöga och höga frekvenser. 
esultatet är ett kraftfullt fullregistersystem med alla 
rekvenser, från djupa bastoner till kristallklara, höga 
oner med minimal distortion.

igital Dynamic Bass Boost
DBB (Digital Dynamic Bass Boost) är ett intelligent 
asförstärkningssystem för maximal basupplevelse vid 
öga volymer utan distortion och vid låga volymer utan 
tt kompromissa med de lägsta basfrekvenserna. 
ekniskt avancerad elektronik övervakar volymen och 
asnivåerna. Ljuddistortion förhindras och basen 
ptimeras tack vare den exakta kalibreringen. DDBB 
er dig glädjen av utmärkt basprestanda oberoende av 
ilken volymnivå du väljer.

ubwoofer i trä
ubwoofer-höljet är gjort i trä vilket gör den stabilare 
ch förbättrar akustiken.

asreflexhögtalare
asreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta 
ögtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor 
enom att en baskanal är akustiskt förbunden med 
oofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. 
esultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre 
istortion. Det fungerar genom att luftmassan i 
askanalen fås att vibrera som i en konventionell 
oofer för att på så sätt skapa resonansen. 
illsammans med gensvaret från woofern skapas 

ågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

nabb inställning
ärgkodade kablar, tydlig märkning och lättförståelig 
okumentation innebär att du kommer igång på några 
inuter.

agnetisk avskärmning
Eftersom de kraftiga magneterna i högtalarna är 
magnetiskt avskärmade, finns det ingen risk för 
bilddistortion eller skador när de placeras nära datorns 
bildskärm eller TV:n.
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