
 

 

Philips
5.1-es multimédiás 
hangszóró

MMS460
Hi-Fi surround hangzás

5.1-es surround hangzás
Merüljön el az 5.1-es surround hangzás világában a MMS460 multimédiás hangszórókkal. 
A nyitott hangfalak és a merev fa mélynyomó kiválóan tiszta hangzást biztosít. A 
mélyhangkiemelés szintje is állítható.

Multimédiás hangélmény
• 5.1-es surround hangzás - magával ragadó hangélmény

Egyedülálló mélyhangteljesítmény
• Dinamikus mélyhangkiemelés - hallgassa a legmélyebb, legteltebb basszust
• Mélyhang-kiemelési funkció szintszabályozóval
• Nyolcszögletű fa mélynyomó

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

Modern kialakítás
• Nyitott kialakítású hangszórók a kimagaslóan tiszta hangzásért



 5.1-es surround hangzás
Legyen a film és játékélmény középpontjában, és 
merüljön el a hanghatásban.

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!

Mélyhang szintszabályozóval
Az egyedi kialakítású mélynyomó mélyebb, teltebb 
hangokat produkál. Lehetősége van a 
mélyhangszintet igényei szerint beállítani.

Nyolcszögletű fa mélynyomó
A nyolcszögletű fa mélynyomó extra merev 
kialakítása lélegzetelállító mélyhangteljesítményt 
nyújt.

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.

Nyitott kialakítású hangszórók
A nyitott kialakítás jobban és tisztábban adja vissza a 
hangokat és csökkenti a torzítást. A hangszóró elején 
aerodinamikus védőket használtunk szövet vagy fém 
borítás helyett.
MMS460/00

Fénypontok
• Mélynyomó: Van •
Hang
• mélyhangkiemelés: Digitális mélyhangkiemelés
• Zenei teljesítmény: 160 W
• Kimenő teljesítmény (RMS): 5 x 10 W + 30 W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok

Hangszórók
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 200-20,000 Hz
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-180 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 3 x 3,5 mm
• Tápkapcsoló: AC adapter, 16 V

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény: Van

Tápkapcsoló
• Táplálás LED indikátora: Kék

Csomag tartalma

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

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Bruttó tömeg: 6,82 kg
• Magasság: 340 mm
• Hosszúság: 464 mm
• Szélesség: 244 mm
• Mennyiség: 1
• Önsúly: 0,52 kg

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Önsúly: 1,35 kg
• Bruttó tömeg: 15 83 kg
• Hosszúság: 505 mm
• Szélesség: 490 mm
• Magasság: 360 mm
• 12 nc: 908210002957
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