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SPA7360
Otocz się doskonałym 

dźwiękiem!
Ciesz się czystym wokalem, dynamicznym brzmieniem niskich tonów i bogactwem dźwięków, które 

sprawi, że dokładnie usłyszysz każdy instrument. Głośniki umożliwiają odsłuchiwanie dźwięków bez 

zakłóceń nawet przy mocy 120 W. W komplecie znajduje się również wygodny przewodowy regulator 

głośności.

Przyjemne słuchanie
• Donośne niskie tony i krystalicznie czysty dźwięk
• Czyste i wyraziste soprany
• Całkowita moc muzyczna 120 W
• Brak zakłóceń przy maksymalnej głośności
• Przestrzenne brzmienie

To naprawdę proste
• Przewodowy regulator głośności z wejściem AUX i gniazdem słuchawkowym
• Doskonały dźwięk, niezależnie od pozycji

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Ciesz się muzyką, grami i filmami w telewizji oraz w Internecie
• Współpraca z komputerami PC/MAC



 Donośne niskie tony

Głębokie i bogate niskie tony zapewniają 
niesamowite wrażenie przestrzeni

Czyste i wyraziste soprany

Ciesz się wyraźnym i czystym brzmieniem

Przewodowy regulator głośności

Poręczny przewodowy regulator głośności z 
wejściem AUX i gniazdem słuchawkowym

Ciesz się multimediami

Doskonałe akcesorium do laptopa. Dzięki niemu 
możesz cieszyć się muzyką i filmami multimedialnymi 
o doskonałej jakości dźwięku.
SPA7360/10

Zalety
MacPC

• Typ ułożenia półki: Poziomo
•

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass 

Reflex, Dynamiczne wzmocnienie basów, 
Wzmocnienie tonów niskich

• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 15 W + 30 W
• Pasmo przenoszenia: 75~16000 Hz Hz
• Moc muzyczna: 120 W
• Przewody: Przewody stałe

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Głośniki
• Regulacja poziomu tonów niskich: Z tyłu 

subwoofera
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Wyłącznik zasilania: Z tyłu subwoofera
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 

150~17000 Hz Hz
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 40~200 Hz Hz
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2 x 2"
• Przetwornik subwoofera: 5 cali

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: Przewód zasilający, przewód 

audio, przewód głośnika satelitarnego: 1,3 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Zasilanie: 110–240 V AC, 50–60 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Pilot zdalnego sterowania: regulacja głośności, 

gniazdo słuchawek, dodatkowe wejście audio, 
wskaźnik zasilania

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 12,365 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

52,5 x 36,5 x 43,5 cm
• Waga netto: 9,36 kg
• Ciężar opakowania: 3,005 kg
• EAN: 87 12581 55416 3
• Liczba opakowań konsumenckich: 2

Zawartość opakowania
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowa
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)

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

34,5 x 41,8 x 25,2 cm
• Waga brutto: 5,667 kg
• Waga netto: 4,68 kg
• Ciężar opakowania: 0,987 kg
• EAN: 87 12581 55415 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
Data wydania 2012-02-15

Wersja: 2.6.8

12 NC: 8670 000 65669
EAN: 87 12581 55415 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Dane techniczne
Głośniki multimedialne 2.1
  

http://www.philips.com

