
 

 

Philips
Multimediální 
reproduktory 5.1

SPA7650
Prostorový Hi-Fi zvuk

Prostorový zvuk 5.1
Připojte tyto multimediální reproduktory k libovolnému počítači, přehrávači MP3 nebo 
CD a vytvořte okamžitě svůj vlastní surround systém 5.1. Dokonalé basy se lehce 
nastavují. Reproduktory lze umístit na stůl nebo na stěnu, čímž je zajištěn skvělý zvuk.

Připojení k veškerému vybavení
• Perfektní pro MP3, PC, TV, CD a další
• Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
• Jedinečný přímý vstup MP3 přes RC

Snadné použití
• Konektor sluchátek pro lepší osobní hudební zážitky
• Magnetické stínění eliminuje zkreslení obrazu na počítači
• Standard Plug & Play pro snadnější instalaci
• Dálkové ovládání hlasitosti pro pohodlnou úpravu zvuku

Dokonalý výkon basů
• Systém Bass Reflex přináší silné a hlubší basy
• Technologie Bass boost s ovládáním úrovně
• Dřevěná skříň pro kvalitní reprodukci basů

Moderní design
• Atraktivní vysoce lesklá povrchová úprava



 Perfektní pro MP3, PC, TV a další
Připojte reproduktory k veškerému vybavení. Skvělý 
způsob poslechu přehrávače MP3, PC, TV, CD, DVD 
a všech multimédií.

Vysoce lesklá povrchová úprava
Vysoce lesklá povrchová úprava ‚Klavírová černá‘ 
vypadá v klasických i moderních interiérech prostě 
skvěle.

Vstup MP3 přes RC
Díky jedinečnému přímému vstupu MP3 na dálkovém 
ovladači můžete snadno poslouchat přehrávač MP3. 
Připojte jednoduše audio výstup přehrávače MP3 
k 3,5mm konektoru na dálkovém ovladači a 
vychutnejte si hudbu.
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Přednosti
• Indikátor napájení LED: Modrá • Hmotnost: 0 kg
•

Zvuk
• Zvýraznění basů: Bass reflex, Dynamic Bass Boost
• Výstupní výkon (RMS): 4 x 12,5 W + 15 W (střední 

reproduktor) + 25 W

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Ovládání úrovně basů: Na zadní straně subwooferu
• Tlačítko zapnutí/vypnutí: Na zadní straně 

subwooferu
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2" (5 cm)
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: F0 - 20k Hz
• Vinutí subwooferu: 5 1/4"
• Frekvenční pásmo subwooferu: F0 - 2k Hz
• Impedance subwooferu: 8 ohm
• Typ subwooferu: Aktivní

Možnosti připojení
• Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm 

konektor) 1x

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano
• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Dálkový ovladač: ovládání hlasitosti, sluchátkový 

výstup, dodatečný audio vstup, indikátor napájení

Spotřeba

Obsah balení
• Subwoofer: Ano
• Počet satelitů: 5
• 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Ano
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Dálkový ovladač: Připojený

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 17,7 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 45,8 x 31 x 61 cm
• Čistá hmotnost: 14,4 kg
• Hmotnost obalu: 3,3 kg
• EAN: 87 12581 43484 7
• Počet spotřebitelských balení: 2

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 29,6 x 44,6 x 29,8 cm
• Hrubá hmotnost: 8,3 kg
• Čistá hmotnost: 7,2 kg
• Hmotnost obalu: 1,1 kg
• EAN: 87 12581 43466 3
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku
• Délka kabelu: 0 cm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 0 x 0 x 0 cm
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