
 

 

„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai 
2,0

Ausinių išvestis, garso įvestis
12 W

SPA1260
Dinaminis garsas

per šį kompiuterio garsiakalbį
Galingos 3W RMS stereofoninės išvestys ir itin moderni, blizgi apdaila – „Philips SPA1260/
12“ garsiakalbių išvaizda tokia pat klasiška kaip ir per juos sklindantis garsas!

Sodrus, sudėtinis garsas
• Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai užtikrina gilius ir galingus žemuosius dažnius
• 3 W RMS bendra išvesties galia
• Gerai slopinamas spinduolis sumažina vibracijas ir garso iškraipymus

Šiuolaikiškas dizainas
• Patrauklus itin blizgus paviršius

Paprastumas
• Patogus papildomos įvesties lizdas ir ausinių išvestis garsiakalbių priekyje
• Suderinamas su visomis laikmenomis



 Žemųjų dažnių refleksiniai garsiakalbiai
Sekcija už pagrindinio garsiakalbio įrenginio, kurioje 
oras nukreipiamas į akustines garsiakalbio angas, 
žemiesiems dažniams suteikia smarkumo ir 
natūralumo.

Itin blizgus paviršius
Itin blizgus juodos rojalio spalvos paviršius atrodo 
tiesiog stulbinamai tiek klasikiniuose, tiek 
moderniuose interjeruose.

Papildomos įvesties lizdas ir ausinių 
išvestis

Dabar galite mėgautis savo mėgstamiausia muzika ir 
pramogomis dar lengviau ir patogiau dėl garsiakalbių 
priekyje esančios papildomos įvesties ir ausinių 
išvesties lizdo. Dažniausiai norėdami prisijungti prie 
kito įrenginio nei kompiuteris, turite ištraukti kištuką 
iš 3,5 mm iš kompiuterio lizdo, o tai nėra visada 
racionalu. Tačiau su papildoma įvestimi ir ausinių 
išvesties jungtimis, esančiomis priekinėje pusėje, 
galite greitai ir lengvai klausytis muzikos tiesiai iš 
beveik visų įrenginių.

Gerai slopinamas spinduolis
Vienas garsiakalbis paprastai sukuria tam tikro dažnio 
virpesius diafragmos pakraščiuose, dažnai 
sukeliančius garso iškraipymus. Šiai problemai 
išspręsti naudojamas mylaras – vientisas monomeras 
ir daug lengvesnė medžiaga, kuri paprastai dažniau 
naudojama apie garsiakalbio difuzorių. Apsupus 
difuzorių tiksliai simetrišku žiedu, gaunamas 
slopinimo efektas, pašalinantis asinchroniškus 
virpesius, todėl garsas labiau subalansuotas ir 
natūralesnis.
SPA1260/12

Ypatybės
MacPC

• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 2,5 col. • Pakuotės svoris: 1,5 kg
•

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

14,5 x 10,5 x 18 cm
• Svoris: 0,95 kg

Garsinės sistemos
• Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
• Įvesties varža: 10 omų
• Visa išvesties galia: 3 W
• Maitinimas: 220 V, 50 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
• THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai
• Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės 

stiprintuvas
• Kanalo išskyrimas: > 45 dB
• Įvesties jautrumas: 600 mV
• Nominali išvesties galia: 1,5 W X 2

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–5 W x 2
• Dažnių diapazonas: 75 Hz – 20 kHz
• Nominali varža: 4 omai
• Jautrumas: 85 dB (2,83 V / 1 m)

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Pakuotės turinys
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

25,4 x 17,2 x 13 cm
• EAN: 87 12581 63982 2
• Bendras svoris: 1,4 kg
• Grynasis svoris: 1,1 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,3 kg
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 5,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 63982 9
• Outer carton (L x W x H): 27 x 26,2 x 35,4 cm
• Grynasis svoris: 4,4 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
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