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Звук
• Подобрение на басите: Аналогово усилване на 

басите, Бас-рефлекс
• Честотен обхват: 95 - 20 000 Hz
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB
• Музикална мощност: 4 W
• Изходна мощност (RMS): 2 X 1 W
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 

регулатор за сила на звука
• Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB
• Говорители на сателитите: 2" x 3"

Възможности за свързване
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 

мм)
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Мощност: AC 220V 50Hz

Удобство
• Индикатор за захранване

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 

Зелено

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
• Брой сателити: 2
• 3,5 мм стерео линеен кабел: Неподвижен

Данни за опаковката
• 12NC: 908210005118
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932073
• Бруто тегло: 1,2 кг
• Височина: 223 мм
• Дължина: 155 мм
• Ширина: 78 мм
• Количество: 1
• Тегло с опаковката: 0,2 кг

Външен кашон
• Количество: 12
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948944
• Тегло с опаковката: 1 кг
• Бруто тегло: 15,4 кг
• Дължина: 490 мм
• Ширина: 320 мм
• Височина: 245 мм
• 12NC: 908210005118

Размери
• Тегло на изделието: 1,0 кг
•

Мултимедийни тонколони 2.0
  

Спецификации

Дата на издаване  
2009-01-29

Версия: 6.0.13

12 NC: 9082 100 05118
EAN: 87 10895 93207 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
SPA22

Акценти

Технолог
Уникалния
баси, отко
компактно

Идеални
Свързвайт
устройств
плейъра, к
устройств
техника.
00/00

 на про

ия за уси
т дизайн д
лкото бих
 тяло.

 за MP3, 
е тонколо
а. Чудесен

омпютъра
ата и ост
лване на басите
ава много по-дълбоки и богати 
те очаквали от такова 

PC, TV и др.
ните към всичките ваши 
 начин да слушате MP3 
, телевизора, CD и DVD 
аналата мултимедийна 
дукта

http://www.philips.com

