
 

 

Philips
Altifalante Multimédia 5.1

SPA7650
Som surround de alta fidelidade

Som surround 5.1
Ligue estes altifalantes multimédia a qualquer PC, leitor de MP3 ou CD e crie instantaneamente 
o seu próprio sistema de som surround. Os soberbos sons graves são facilmente ajustáveis e pode 
colocar os altifalantes na sua secretária ou na parede para uma experiência de audição perfeita.

Liga a todos os seus equipamentos
• Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais
• Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
• Entrada MP3 directa única através do Tc

Fácil de utilizar
• Tomada dos auscultadores para um melhor entretenimento musical pessoal
• A Protecção Magnética elimina a distorção no ecrã do computador
• Plug & Play para uma instalação mais fácil
• Telecomando de volume para ajuste conveniente do som

O melhor desempenho de graves
• Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
• Tecnologia bass boost com controlo de nível
• Estrutura em madeira para reprodução de graves com qualidade

Design contemporâneo
• Acabamento atractivo de alto brilho



 Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais
Ligue as suas colunas a todos os seus equipamentos. 
É uma forma óptima de ouvir o seu leitor de MP3, 
PC, TV, CD, DVD e todos os seus ficheiros 
multimédia.

Acabamento de alto brilho
O acabamento de alto brilho "preto piano" fica 
soberbo em interiores clássicos e modernos.

Entrada MP3 através do RC
Graças à entrada MP3 directa única no telecomando 
pode ouvir o seu leitor de MP3 facilmente. Basta ligar 
a saída áudio do leitor de MP3 à entrada de 3,5 mm 
no telecomando para desfrutar da sua música.
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Destaques
• Indicador LED de energia: Azul
Som
• Melhoramento dos graves: Bass Reflex, Dynamic 

Bass Boost
• Potência de saída (RMS): 4 x12,5 W + 15 W 

(altifalante central) + 25 W

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controlo do nível de graves: Na parte posterior do 

subwoofer
• Botão de ligar/desligar: Na parte posterior do 

subwoofer
• Controladores de altifalantes satélite: 2"
• Limites freq. do altifalante satélite: F0 - 20k Hz
• Controlador do subwoofer: 5 1/4"
• Limites de freq. do subwoofer: F0 - 2k Hz
• Impedância do subwoofer: 8 ohms
• Tipo de subwoofer: Controlo

Conectividade
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x

Comodidade
• Indicador de ligado
• Facilidade de Instalação: Plug & Play
• Comando à distância: controlo de volume, saída 

para auscultadores, entrada de áudio adicional, 
indicador de alimentação

Alimentação

Conteúdo da embalagem
• Subwoofer
• Número de satélites: 5
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm
• Manual de instalação rápida
• Telecomando: Com fios

Embalagem exterior
• Peso bruto: 17,7 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

45,8 x 31 x 61 cm
• Peso líquido: 14,4 kg
• Tara: 3,3 kg
• EAN: 87 12581 43484 7
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

29,6 x 44,6 x 29,8 cm
• Peso bruto: 8,3 kg
• Peso líquido: 7,2 kg
• Tara: 1,1 kg
• EAN: 87 12581 43466 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Comprimento do cabo: 0 cm
• Dimensões do produto (L x A x P): 0 x 0 x 0 cm
• Peso: 0 kg
•

Data de publicação  
2011-07-21

Versão: 4.1.7

12 NC: 8670 000 39949
EAN: 87 12581 43466 3

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com

Especificações
Altifalante Multimédia 5.1
  

http://www.philips.com

