
 

 

Philips
Multimedialuidspreker 5.1

MMS460
HiFi Surround Sound

5.1 Surround Sound
Laat u overrompelen door de ervaring van 5.1 Surround Sound met het MMS460 meerkanaals 

luidsprekersysteem. De niet-afgeschermde luidsprekers en de stevige, houten subwoofer zorgen voor 

extreem heldere klanken, waardoor geen detail verloren gaat. Ook het Bass Boost-niveau is instelbaar.

Multimediale geluidservaring
• 5.1 Surround Sound - Meeslepende luisterervaring

Ultieme basprestaties
• Dynamic Bass Boost - hoor de diepste, rijkste bas
• Bass Boost-technologie met niveauregeling
• Achthoekige houten subwoofer

Aan te sluiten op al uw apparaten
• Perfect voor MP3, PC, TV, CD en meer

Hedendaags ontwerp
• Speciale niet-afgeschermde luidsprekers voor fantastisch, helder geluid



 5.1 Surround Sound
Wees het middelpunt van de film of game en laat u 
overrompelen door het geluid.

Dynamic Bass Boost
De innovatieve technologie zorgt voor een 
ongelooflijk diepe, rijke bas uit compacte 
luidsprekers. Met één druk op de knop wijzigt u de 
verschillende volume-instellingen en haalt u met de 
Dynamic Bass Boost de bas van de muziek naar 
voren.

Bas met niveauregeling
Het unieke ontwerp van de subwoofer zorgt voor 
een diepere, rijkere bas. Ook kunt u het basniveau 
naar wens instellen.

Achthoekige houten subwoofer
De extra stevige constructie van de achthoekige 
houten subwoofer zorgt voor adembenemende 
basprestaties.

Perfect voor MP3, PC, TV en meer
Sluit uw luidsprekers op al uw apparaten aan: een 
fantastische manier om uw MP3-speler, PC, TV, CD, 
DVD en al uw multimedia te beluisteren.

Speciale niet-afgeschermde luidsprekers
Het niet-afgeschermde ontwerp verbetert de 
geluidsreproductie met fantastische helderheid en 
vermindert vervorming. De luidsprekers worden 
beschermd door aërodynamische beschermlagen in 
plaats van een doek of metalen kap.
MMS460/00

Kenmerken
• 12NC: 908210002957
•

Geluid
• Verbeterd basgeluid: Digital Bass Boost
• Muziekvermogen: 160 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 5 x 10 W + 30 W
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling
• Kabels: Vaste kabels

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Frequentie van satellietluidsprekers: 200 - 

20.000 Hz
• Frequentiebereik subwoofer: 20 - 180 Hz

Connectiviteit
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 3 x 3,5 mm
• Vermogen: AC-adapter 16 V

Gemak
• Aan-indicatie

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Blauw

Inhoud van de verpakking
• Subwoofer
• Aantal satellieten: 5
• Versterker
• 3,5 mm stereokabel
• Snelle installatiehandleiding

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210002957
• EAN/UPC/GTIN: 8710895819213
• Brutogewicht: 6,82 kg
• Hoogte: 340 mm
• Lengte: 464 mm
• Breedte: 244 mm
• Hoeveelheid: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,52 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895830270
• Gewicht van de verpakking: 1,35 kg
• Brutogewicht: 15,83 kg
• Lengte: 505 mm
• Breedte: 490 mm
• Hoogte: 360 mm
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