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SPA1260
Dynamiczny dźwięk

dzięki temu głośnikowi komputerowemu
Dzięki dużej mocy stereo (3 W RMS) i bardzo eleganckiemu, lśniącemu wykończeniu 
głośniki SPA1260/12 firmy Philips stylowo wyglądają i tak też brzmią!

Bogaty, złożony dźwięk
• Głośniki Bass Reflex zapewniają głębokie i potężne brzmienie tonów niskich
• Całkowita moc wyjściowa 3 W RMS
• Dobre wytłumienie przetwornika zmniejszające ilość drgań i zniekształceń dźwięku

Nowoczesna konstrukcja
• Atrakcyjna powierzchnia z błyszczącym wykończeniem

Prostota
• Wejście AUX i wyjście słuchawek wygodnie umieszczone z przodu głośnika
• Zgodność ze wszystkimi nośnikami



 Zestaw głośników z systemem Bass 
Reflex
Komora za przetwornikiem głośnika kieruje 
powietrze do akustycznie dostrojonych otworów 
wbudowanych w głośniku, zapewniając bardziej 
dynamiczne i rzeczywiste brzmienie.

Błyszczące wykończenie
Elegancka czarna powłoka z błyszczącym 
wykończeniem nadaje się idealnie zarówno do 
stylowych, jak i nowoczesnych wnętrz.

Wejście AUX i wyjście słuchawek

Teraz dostęp do ulubionej muzyki i rozrywki jest 
jeszcze łatwiejszy i wygodniejszy dzięki wejściu AUX 
oraz wyjściu słuchawek umieszczonym z przodu 
głośników. Zwykle jeśli chcesz podłączyć dodatkowe 
urządzenie inne niż komputer, musisz odłączyć 
wtyczkę 3,5 mm od komputera, co nie zawsze jest 
wygodne. Jednak umieszczenie wejście AUX i wyjścia 
słuchawek z przodu powoduje, że słuchanie muzyki z 
niemal każdego urządzenia jest szybkie i proste.

Dobre wytłumienie przetwornika
Krawędzie membrany pojedynczego przetwornika 
głośnikowego często wpadają w drgania związane z 
dzieleniem częstotliwości. Może to powodować 
zniekształcenia dźwięku. Sposobem na uniknięcie 
tego problemu może być otoczenie cewki 
przetwornika mylarem — coraz częściej używanym 
jednolitym monomerem o dużo mniejszej wadze. 
Otoczenie cewki idealnie symetrycznym 
pierścieniem pozwala uzyskać efekt wytłumienia 
powstrzymujący asynchroniczne drgania. Dzięki 
temu dźwięk jest bardziej zrównoważony i naturalny.
SPA1260/12

Zalety
MacPC

• Ciężar opakowania: 1,5 kg
•

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,5 x 10,5 x 18 cm
• Waga: 0,95 kg

Zestawy audio
• Zakres częstotliwości: 20 Hz–20 kHz
• Impedancja wejściowa: 10 omów
• Całkowita moc wyjściowa: 3 W
• Moc: 220 V, 50 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: > 75 dB
• THD: < 1%

Kanały L/P zestawów audio
• Wzmacniacz dźwięku: Wzmacniacz klasy AB
• Separacja kanałów: > 45 dB
• Czułość wejściowa: 600 mV
• Znamionowa moc wyjściowa: 2 x 1,5 W

Głośnik lewy i prawy
• Zakres mocy przetwornika: 2 x 1–5 W
• Zakres częstotliwości: 75 Hz–20 kHz
• Impedancja nominalna: 4 omy
• Czułość: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Przetwornik głośnika: 2,5 cala

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Liczba głośników satelitarnych: 2

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25,4 x 17,2 x 13 cm
• EAN: 87 12581 63982 2
• Waga brutto: 1,4 kg
• Waga netto: 1,1 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,3 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 5,9 kg
• GTIN: 1 87 12581 63982 9
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

27 x 26,2 x 35,4 cm
• Waga netto: 4,4 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
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