
 

 

Philips
Multimediehögtalare 2.1

SPDTM-basport
3-tums satellitenhet
5,25 tums subwoofer
130 W

SPA7380
Uppslukande bas

Tar spelande till en ny nivå
Fyra avancerade integrerade kretsar driver subwoofern och två satellithögtalare och ger 
kvalitetsljud, medan Philips SPD-basportsteknik levererar ren, djup bas, allt med 60 W 
uteffekt så att spelare kan få den explosiva bas de vill ha.

Imponerande ljud
• 60 W uteffekt
• Innovativ SPD™-basportsteknik för djupa, runda toner
• Avancerad integrerade kretsar
• Subwooferelement av PP-material
• Högtalarmodell med basport på sidorna
• Väl dämpade element minskar vibrationer och ljuddistorsion

Modern design
• Förlängt rör ger mer bas
• Kabinett i svängd design för komplett ljud

Enkelhet
• AUX-ingång och hörlursutgång på trådansluten kontroll
• Kompatibel med alla media
• Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången



 60 W uteffekt

60 W uteffekt – wow! Vi som spelar vill ha högre 
effekt, för ju högre uteffekt i spelhögtalarna, desto 
bättre bas och ljudkvalitet. Så njut av ditt nästa spel 
med kraftfull 60 W uteffekt, som ger den där 
explosiva basen du är ute efter.

Modell med förlängt rör
Alla spelare vill att deras högtalare ska ge så mycket 
bas som möjligt, och de här högtalarna är särskilt 
utformade för just det. Satellithögtalarens förlängda 
rör ger ljud av bättre kvalitet med utökad bas, vilket 
skapar mer volym för bättre bas så att du får ut 
mesta möjliga av ditt spelande.

Avancerad integrerade kretsar

Philips integrerade kretsar i den här högtalaren är 
mycket sofistikerade. Vanliga högtalare har mellan 1 
och 3 kanaler, men den här högtalaren har 4 kanaler 
för att ge dig den ljudkvalitet du behöver. Philips 
använder 4 integrerade förstärkarchip för att driva 
satellithögtalarnas 2 kanaler och subwooferns 2 
kanaler. De här TDA7379-förstärkarchipen ger en 
bra, stabil grund för kvalitetsljud och all den kraft 
som behövs för att driva subwoofern och 
satellithögtalarna.

SPD™-teknik
Philips basportsteknik Sound Purification Duct (SPD) 
återger ursprungsbasljudets djupa, rena toner. Med 
ett SPD-skummaterial som bearbetar insidan av 
baskanalen minskar den särskilda akustiska 
dämpningen från Philips brusturbulens och 
stabiliserar tunerfrekvensen. I Philips teknik- och 
konsumenttester bekräftas att den här bufferten ger 
ett renare basljud av högre kvalitet.

Subwooferelement av PP-material

Det tunga polypropylen-materialet (PP) i elementet 
ger bättre bas. Det hjälper till att föra ut ljudet och 
ger bättre, klarare och mer balanserad bas. Det är 
enklare att integrera med fullregisterelementet och 
ger mindre vibrationer.

AUX-ingång och hörlursuttag

Nu är det ännu enklare och smidigare att lyssna på 
din favoritmusik och annan underhållning, via AUX-
ingången och högtalarutgången på den trådanslutna 
kontrollen. Om du vill ansluta en annan enhet än din 
dator måste du vanligtvis koppla ifrån 3,5 mm-uttaget 
från datorn, vilket inte alltid är så praktiskt. Men med 
AUX- och hörlursanslutningar på framsidan kan du 
snabbt och enkelt lyssna på musik direkt från nästan 
alla enheter.
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Specifikationer
Ljudsystem
• Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz
• Ingångsimpedans: 20 K ohm
• Total uteffekt: 60W
• Effekt: 220 V 50 Hz
• Signal/brusförhållande: >75 dB
• THD: <1 %

Ljudsystem L/R-kanaler
• Ljudförstärkare: Klass AB förstärkare
• Kanalseparering: >45 dB
• Ingångskänslighet: 600 mV
• Märkuteffekt: 14 W x 2

Subwoofer ljussystem
• ljudförstärkare: Klass AB förstärkare (BTL)
• Ingångskänslighet: 130 mV
• Märkuteffekt: 32 W

Vänster och höger högtalare
• Elementregister: 1–30 Wx2
• Frekvensomfång: 80 Hz–18 kHz
• Nominell impedans: 4 ohm
• Känslighet: 86 dB (2,83 V/1 m)
• Högtalarelement: 3 tum

Subwooferhögtalare
• Elementregister: 2–120 W
• Frekvensomfång: 45 Hz till 200 Hz
• Nominell impedans: 4 ohm
• Känslighet: 88 dB (2,83 V/1 m)
• Högtalarelement: 5,25 tum

Anslutningar
• Kabellängd: Nätkabel, ljudkabel, satellitkabel: 1,3 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo-plugg

Effekt
• Power LED-indikator: Grön

Bekvämlighet
• Fjärrkontroll: volymkontroll, hörlurar, extra 

ljudingång, strömindikator

Förpackningens innehåll
• 3,5 mm stereoanslutningskabel
• Antal satellitehögtalare: 2
• Snabbinstallationsguide
• Fjärrkontroll: Ansluten
• Subwoofer

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

22,5 x 22,5 x 22,8 cm
• Vikt: 3,19 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

42,6 x 27,9 x 30,7 cm
• EAN: 87 12581 64432 1
• Bruttovikt: 5,125 kg
• Nettovikt: 4,075 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
• Taravikt: 1,05 kg
• Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong
• Bruttovikt: 11,2 kg
• GTIN: 1 87 12581 64432 8
• Yttre kartong (L x B x H): 43,8 x 21,9 x 57,4 cm
• Nettovikt: 8,15 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 3,05 kg
•
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