
 

 

Philips
Multimédiás hangszórók 
2.1

20 W MAX. teljesítmény

SPA1330
Nagyszerű hangzás

A 10 W-os hangkimenetnek és a dinamikus mélyhang-visszaadásnak köszönhetően ezek 
a hangsugárzók tökéletesek zenelejátszáshoz, játékokhoz, mozifilmek és online videók 
megtekintéséhez MAC és PC rendszeren is.

Modern kialakítás
• Elegáns forma – ugyanolyan szép, mint ahogy szól

Nagyszerű hangminőség
• 10 W hangkimeneti teljesítmény
• A megfelelően csillapított meghajtó csökkenti a rezgést és a hangtorzítást

Egyszerű használat
• Kompatibilis minden médiával
• Audio-in bemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz
• MAC- és PC-kompatibilis a működésem



 Megfelelően csillapított meghajtó
Az egyéni hangszórómeghajtóknál a membrán 
szélének közelében általában specifikus 
frekvenciatorzítás figyelhető meg, amely gyakran 
okoz valamilyen szintű hangtorzulást is. Ennek a 
problémának az áthidalására alkalmazható a Mylar, 
amely egy egyenletes monomer, és sokkal könnyebb 
anyag, mint amit általában a meghajtó kúp körül 
alkalmaznak. A kúpot tökéletesen körülölelő gyűrű 
csillapító hatása elnyomja az aszinkron rezgéseket, 
amely természetesebb és kiegyenlítettebb hanghatást 
eredményez.

10 W hangkimeneti teljesítmény
Telt mélyhangsugárzók 10 W hangkimeneti 
teljesítménnyel – a hangsugárzók, kis méretük 
ellenére, hatékonyabban adják vissza az alsó 
mélyhangokat. Az eredmény: szebb mélyhang, kisebb 
helyigénnyel.

AUDIO-IN (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.

Elegáns forma
A menő forma személyesebbé teszi életterét.
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Fénypontok
MacPC

• Hangszórómeghajtó: 2"-es szélessávú
Audiorendszerek
• Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
• Bemeneti impedancia: 25 ohm
• Teljes kimeneti teljesítmény: 10 W
• Tápellátás: 220 V – 50 Hz
• Jel-zaj arány: >75 dB
• THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája
• Audió erősítő: AB osztályú erősítő
• Csatornaszétválasztás: >45 dB
• Bemeneti érzékenység: 400 mV
• Névleges kimenő teljesítmény: 2,5 W x 2

Mélynyomó audiorendszerek
• audió erősítő: AB osztályú erősítő (BTL)
• Bemeneti érzékenység: 350 mV
• Névleges kimenő teljesítmény: 5 W

Bal/jobb hangszórók
• Meghajtó teljesítménytartománya: 1-15 W x 2
• Frekvenciasáv: 160 Hz-18 kHz
• Névleges impedancia: 4 ohm
• Érzékenység: 83 dB (2,83 V/1m)

Mélynyomó hangszóró
• Meghajtó teljesítménytartománya: 2-30 W
• Frekvenciasáv: 65 Hz-250 Hz
• Névleges impedancia: 8 ohm
• Érzékenység: 86 dB (2,83 V/1 m)

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,3 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Tápellátás
• Táplálás LED indikátora: zöld

Csomag tartalma
• Szatellithangszórók száma: 2
• Mélynyomó
• 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített
• Gyors telepítési útmutató

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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