
 

 

Philips
Multimediální 
reproduktory 2.1

• Max. výkon 20 W

SPA1330
Skvělý zvuk

Tyto reproduktory se vyznačují 10W zvukovým výstupem a reprodukcí dynamických 
basů. Skvěle se hodí k přehrávání hudby, her, filmů a online videí na počítačích Macintosh 
i PC.

Moderní design
• Stylový design - vzhledem si nezadá se zvukem

Skvělá kvalita zvuku
• Zvukový výstupní výkon 10 W
• Dobře tlumený reproduktor snižuje vibrace a zkreslení zvuku

Jednoduchost
• Kompatibilní se všemi médii
• Vstup audio pro snadné přenosné přehrávání hudby
• Můžete mě použít s počítačem MAC i běžným počítačem



 Dobře tlumený reproduktor
U reproduktoru obvykle dochází blízko okraje 
membrány k vibracím konkrétního kmitočtového 
dělení, které často vede ke zkreslení zvuku. Tento 
problém je překonán použitím Mylaru, 
stejnoměrného monomeru a mnohem lehčího 
materiálu, který se obvykleji používá, kolem 
membrány reproduktoru. Ten obklopuje membránu 
v dokonale symetrickém prstenci, jehož tlumicí 
účinek potlačuje asynchronní vibrace. Výsledkem je 
vyváženější a přirozený zvuk.

Zvukový výstupní výkon 10 W
Hluboké basové kanály s výstupem 10 W umožňují 
malým reproduktorům lépe reprodukovat hluboké 
tóny bez nutnosti zvětšovat jejich velikost. Máte více 
basů na menším prostoru!

Vstup audio (3,5mm)

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat 
svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí 
zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na 
přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení 
využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení 
navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou 
hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících 
reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší 
zvuk.

Stylový design
Skvělý design dodá osobitost obytnému prostoru.
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Přednosti
MacPC

• Vinutí reproduktoru: 2" (5cm) širokopásmový •
Audiosystémy
• Frekvenční rozsah: 20 Hz–20 kHz
• Vstupní odpor: 25 ohmů
• Celkový výstupní výkon: 10W
• Spotřeba: 220 V 50 Hz
• Poměr signál/šum: >75 dB
• Celkové harmonické zkreslení (THD): <1 %

Audiosystémy L/P kanály
• Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB
• Separace kanálů: >45 dB
• Vstupní citlivost: 400 mV
• Jmenovitý výstupní výkon: 2,5 W x 2

Audiosystémy se subwooferem
• Zvukový výkon zesilovače: Zesilovač třídy AB 

(BTL)
• Vstupní citlivost: 350 mV
• Jmenovitý výstupní výkon: < 5 W

Levé/pravé reproduktory
• Rozsah výkonu reproduktoru: 1 – 15 W x2
• Frekvenční rozsah: 160 Hz – 18 kHz
• Jmenovitý odpor: 4 ohmy
• Citlivost: 83 dB (2,83 V/1 m)

reproduktor

Subwooferový reproduktor
• Rozsah výkonu reproduktoru: 2 W – 30 W
• Frekvenční rozsah: 65 Hz – 250 Hz
• Jmenovitý odpor: 8 ohmů
• Citlivost: 86 dB (2,83 V při 1 m)

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 1,3 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Zelená

Obsah balení
• Počet satelitů: 2
• Subwoofer: Ano
• 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Pevný
• Stručný návod k instalaci: Ano

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

26,1 x 18,1 x 14,3 cm
• Hmotnost: 1,458 kg
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