
 

Philips
2.0-s multimédiás 
hangszóró

MMS321
Lenyűgöző hang és stílus

Nagy teljesítményű mélynyomó
Az MMS 321 minden sarokból minőséget biztosít, a Mylar magassugárzóitól a nagy 
teljesítményű mélynyomókig. Élvezheti a mélynyomó hangot mindössze két különleges, 
teljesítménynövelő rozsdamenetes acél kivitelezésű hangszóróval.

Egyedülálló mélyhangteljesítmény
• Nagy teljesítményű mélynyomó
• Dinamikus mélyhangkiemelés - hallgassa a legmélyebb, legteltebb basszust

Minden készülékéhez csatlakoztatható
• Tökéletes MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez, CD-hez és még sok máshoz

Multimédiás hangélmény
• Mylar anyagokból készült magassugárzó a nagyfelbontású hangért
• Alumínium hangsugárzók nagy erejű neodímium mágnesekkel

Modern kialakítás
• Rozsdamentes acél kialakítás és állvány - teljesítmény és stílus
 



 Nagy teljesítményű mélynyomó
Az egyedülálló kivitelezésnek köszönhetően 
mindössze két kompakt hangszóróval átélheti a 
virtuális mélynyomó élményét. A mélynyomó 
intenzív fejlesztésen esett át, és beépítettük a 
hangszórókba.

Dinamikus mélyhangkiemelés

A forradalmian új technológia hihetetlenül mély, telt 
hangzást nyújt a kompakt hangszórókból. A 
dinamikus mélyhangkiemelés kiemeli a zene mély 
hangjait a halk hangbeállítástól a hangosig – egy 
gombnyomásra!

MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez stb
Csatlakoztassa a hangszórókat az összes 
berendezéséhez. Nagyszerűen működik MP3-
lejátszóval, PC-vel, TV-vel, CD és DVD-lejátszóval és 
az összes multimédiás berendezéssel.

Mylar magassugárzó
A egyedülálló Mylar anyagból készült kúpos 
hangsugárzók hihetetlen hangfelbontást biztosítanak. 
A zene életre kel, a filmek pedig a magas frekvenciák 
teljes tartományának visszaadása miatt úgy szólnak, 
ahogy alkotójuk elképzelte.

Alumínium hangsugárzók
Ezeket az alumínium hangsugárzókat nagy erejű 
neodímium mágnesekkel látták el. A minőségi 
anyagok és az optimalizált kialakítás garantálják az 
egyenletes teljesítményt a teljes hangtartományban.

Rozsdamentes acél kialakítás és állvány
A hangszórók rozsdamentes acélból készült 
burkolata és állványa fokozza a termék időtállóságát 
és valódi vizuális élményt nyújt. Hangszórója által 
nyújtott páratlan audió élményt stílusos fokozása.
MMS321/05

Fénypontok
• Magasság: 329 mm
•

Hang
• Frekvenciaválasz: 50 - 20.000 Hz
• Zenei teljesítmény: 80 W
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 20 W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok
• Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés, 

magashang-kiemelés
• Mélyhang-optimalizálás
• mélyhangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB

Hangszórók
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• 2 x 50 mm-es mélynyomó: Alumínium
• Alumínium tölcsér
• CD magassugárzó
• Mylar kúpos
• Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,8 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény

egyenáram
• LED állapot-kijelzője: Kék

Csomag tartalma
• Szatellithangszórók száma: 2
• Erősítő
• 3,5 mm-es sztereó vonalkábel
• Gyors telepítési útmutató

Csomagolásadatok
• Magasság: 309 mm
• Hosszúság: 326 mm
• Szélesség: 176 mm
• Mennyiség: 1
• 12 nc: 908210004471
• EAN/UPC/GTIN: 8710895882347
• Bruttó tömeg: 3,5 kg
• Önsúly: 0,5 kg

Külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 8710895895286
• 12 nc: 908210004471
• Mennyiség: 2
• Önsúly: 0,9 kg
• Bruttó tömeg: 8,54 kg
• Hosszúság: 369 mm
• Szélesség: 346 mm
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