
 

 

Philips
Boxe multimedia 5.1

SPA7650
Sunet surround de înaltă fidelitate

Sunetul surround 5.1
Conectaţi aceste boxe multimedia la orice computer, player MP3 sau CD şi creaţi-vă instantaneu 
propriul sistem de sunet surround 5.1. Basul de o calitate superbă este uşor de reglat. Puteţi monta 
boxele pe biroul dumneavoastră sau pe perete pentru a obţine acel sunet perfect.

Se conectează la toate echipamentele dumneavoastră
• Perfect pentru MP3, PC, TV, CD și altele
• Conexiune suplimentară pentru căști pentru ascultare personală
• Intrare MP3 directă unică prin RC

Ușor de utilizat
• Jack pentru căști, pentru muzică de calitate
• Ecranarea magnetică elimină distorsiunile de pe ecranul monitorului
• Plug and Play, pentru instalare mai ușoară
• Control de la distanţă al volumului pentru o reglare comodă a sunetului

Bas performant de ultimă generaţie
• Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
• Tehnologie de amplificare a basului cu control al nivelului
• Carcasă din lemn, pentru o reproducere optimă a basului

Design contemporan
• Finisaj lucios de excepţie și atractiv



 Perfect pentru MP3, PC, TV și altele
Conectaţi-vă boxele la toate aparatele. O modalitate 
excelentă de a vă asculta muzica de pe MP3 player, 
PC, TV, CD, DVD și toate echipamentele 
multimedia.

Finisaj lucios de excepţie
Finisajul lucios de excepţie de culoare negru-pian 
arată superb atât pentru interioare clasice, cât și 
moderne.

Intrare MP3 prin RC
Mulţumită intrării MP3 directe unice de pe 
telecomandă, aveţi posibilitatea să ascultaţi cu 
ușurinţă muzică din playerul dumneavoastră MP3. 
Este suficient să conectaţi ieșirea audio a playerului 
MP3 la jackul de 3,5 mm de pe telecomandă și vă veţi 
putea savura muzica.
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Repere
• LED indicator funcţionare: Albastru
Sunet
• Amplificare bas: Bass reflex, Dynamic Bass Boost
• Putere de ieșire (RMS): 4 x12,5 W + 15 W (boxă 

centrală) + 25 W

Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Controlul nivelului basului: Pe partea posterioară a 

subwooferului
• Buton pornire/oprire: Pe partea posterioară a 

subwooferului
• Drivere pentru difuzor satelit: 2"
• Interval de frecvenţe difuzor satelit: F0 - 20 k Hz
• Driver subwoofer: 5 1/4"
• Interval de frecvenţe subwoofer: F0 - 2 k Hz
• Impedanţă subwoofer: 8 ohm
• Tip subwoofer: Activ

Conectivitate
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)

Confort
• Indicator alimentare
• Ușor de instalat: Plug & Play
• Telecomandă: controlul volumului, ieșirea pentru 

căști, intrarea audio suplimentară, indicatorul 
pentru alimentare

Alimentare

Conţinut ambalaj
• Subwoofer
• Număr de sateliţi: 5
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm
• Ghid de instalare rapidă
• Telecomandă: Cu cablu

Cutie exterioară
• Greutate brută: 17,7 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 45,8 x 31 x 61 cm
• Greutate netă: 14.4 kg
• Greutate proprie: 3,3 kg
• EAN: 87 12581 43484 7
• Număr de ambalaje: 2

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

29,6 x 44,6 x 29,8 cm
• Greutate brută: 8,3 kg
• Greutate netă: 7,2 kg
• Greutate proprie: 1,1 kg
• EAN: 87 12581 43466 3
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Dimensiuni produs
• Lungime cablu: 0 cm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 0 x 0 x 0 cm
• Greutate: 0 kg
•
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