
 

Philips
Multimedya Hoparlör 2.0

MMS321
Etkileyici ses ve stil

Güçlü bas sürücüleri
MMS 321, Mylar tweeterlarından güçlü bas sürücülerine kadar her yönden kalite sağlar. 
Performansı artırıcı paslanmaz çelik kaplama iki hoparlörle subwoofer sesi elde 
edebilirsiniz.

En ileri düzeyde bas performansı
• Güçlü bas sürücüleri
• Dinamik bas kuvvetlendirme - en derin, en zengin bas tonlarını dinleyin

Tüm sistemlerinize bağlayın
• MP3, PC, TV, CD, vb. için mükemmel

Çoklu ortam ses duygusu
• Mylar malzemeden üretilen tweeterlar yüksek çözünürlüklü ses sağlar
• Çok güçlü Neodimyum mıknatıslı alüminyum sürücüler

Modern tasarım
• Paslanmaz çelik tasarım ve stand - șık performans keyfi
 



 Güçlü bas sürücüleri
Benzersiz tasarımı sayesinde sadece iki küçük 
hoparlörden gerçek subwoofer ses deneyimi 
yașarsınız. Subwoofer, kapsamlı ișlemlere tabi 
tutulmuș ve hoparlörlere dahil edilmiștir.

Dinamik bas kuvvetlendirme

Yenilikçi teknoloji, kompakt hoparlörlerden 
inanılmaz derecede derin ve zengin bas tonları elde 
edilmesini sağlar. Dinamik bas kuvvetlendirme, tek 
bir dokunușla alçak ve yüksek ses seviyelerinde 
müzikteki bas tonlarını belirginleștirir!

MP3, PC, TV, vb. için mükemmel
Hoparlörlerinizi tüm sistemlerinize bağlayın. MP3 
çalar, PC, TV, CD, DVD ve tüm çoklu ortam 
ürünlerinizi dinlemenin mükemmel yolu.

Mylar tweeterlar
Çift formlu dome tipi tweeterların mylar malzemesi, 
mükemmel ses çıkıșı sağlar. Tüm yüksek frekanslar 
mükemmel șekilde elde edildiğinden, müzik canlanır 
ve filmler gerçek olur.

Alüminyum sürücüler
Bu alüminyum sürücülerde Neodimyum mıknatıslar 
bulunur. Kaliteli malzemeler ve optimum tasarım, 
tüm ses aralığında tutarlı bir performansı garanti eder

Paslanmaz çelik tasarım ve stand
Hoparlörlerin șık muhafazası ve standı, ürünün 
dayanıklılığını ve görsel performansını artırmak için 
paslanmaz çelikten üretilmiștir. Hoparlörlerinizin 
mükemmel ses performansını artırmanın șık bir yolu.
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Özellikler
• Güç açık göstergesi •
Ses
• Frekans tepkisi: 50 - 20.000 Hz
• Müzik Gücü: 80 W
• Çıkıș gücü (RMS): 2 x 20W
• Ses Seviyesi Kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar
• Ses Geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme, Tiz 

Güçlendirme
• Bas iyileștirmesi
• Bas geliștirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Neodinyum manyetik sistemi
• Alüminyum kon
• CD tweeter
• Polyester uç
• 2x 50mm woofer: Alüminyum

Bağlanılabilirlik
• Kablo uzunluğu: 1,8 m
• Konektör: 3,5 mm stereo

Kullanılabilirlik

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi

Ambalaj içeriği
• Uydu sayısı: 2
• Amplifikatör
• 3.5 mm stereo kablosu
• Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 882330
• Brüt ağırlık: 3,5 kg
• Uzunluk: 326 mm
• Genișlik: 176 mm
• Yükseklik: 309 mm
• 12NC: 908210004468
• Dara ağırlığı: 0,5 kg

Dıș Karton
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 971034
• Miktar: 2
• Uzunluk: 369 mm
• Genișlik: 346 mm
• Yükseklik: 329 mm
• 12NC: 908210004468
• Brüt ağırlık: 8,54 kg
• Dara ağırlığı: 0,9 kg
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