
 

 

Philips
Мултимедийни 
високоговорители 2.0

Копринена куполна пищялка

3" мембрана
Извод за слушалки, Аудио вход
110 W, бас излъчвател

SPA8210
Компютърен високоговорител със звук с висока вярност
Завладяващ звук
С мощни wOOx баси и копринена куполна пищялка с висока разделителна 
способност, съчетани със стилен корпус с лицев панел от алуминий, 
високоговорителите Philips SPA8210/12 изглеждат и звучат просто възхитително!

Богат, комплексен звук
• Тонколони тип "дъмбел" за естествено балансиран звук
• Копринена куполна пищялка за кристално чист звук
• Технология wOOx за богати, но прецизни баси без изкривяване
• Полипропиленови мембрани на високоговорителите
• Обща изходна мощност 40 W RMS
• Без изкривявания при максимална сила на изходящия звук
• Мембрана с поглъщане на вибрациите за по-малко вибрации и изкривяване на звука

Изтънчен дизайн и покритие
• Лицева част от алуминий

Простота
• Съвместимост с всяка мултимедия
• Удобен вход AUX и изход за слушалки отпред на високоговорителя



 Тонколони тип "дъмбел"

При дизайна тип "дъмбел", високоговорителят за 
високи честоти е разположен по средата, между 
двата високоговорителя за ниски честоти. В този 
продукт високоговорителят за ниски честоти е 
разположен отгоре, за високи честоти - по 
средата, а патентованата технология wOOx на 
Philips - отдолу. Тази конфигурация осигурява по-
балансиран звук с по-естествени звукови ефекти. 
А първокласното покритие на тази качествена 
тонколона допълва вашия стил и избор на аудио 
оборудване.

Лицева част от алуминий
Първокласна изработка и висококачествен 
дизайн. Лицевата част на високоговорителите е 
изработена от цял лист анодиран матиран 
алуминий – същият като този, който се използва 
в самолетостроенето. Алуминият, извит така, че 
да създава идеална акустична камера, оптимизира 
възпроизвеждането, като осигурява прецизен, 
мощен, естествен и кристално чист звук.

Копринена куполна пищялка
Копринената куполна пищялка съдържа 
мембрана, изработена от коприна - материал, 
който превъзхожда останалите материали, 
използвани за обикновените куполни пищялки. 
Коприненият материал, използван за мембраната, 
е с превъзходни характеристики на затихване, а 
нейната мека тъкан гарантира минимално 
акустично накъсване. В резултат на това 
създаваният от копринената куполна пищялка 
звук е плавен, топъл и с широк диапазон.

Технология wOOx

Технологията wOOx е революционна концепция 
за високоговорители, която ви позволява да 
чувате и усещате истински дълбоки баси, по-
богати от тези на всяка друга аудио система. 
Специалните мембрани на високоговорителите 
работят в хармония с wOOx бас излъчвателя, а 
прецизното съгласуване на главната мембрана и 
тази за високи честоти осигурява плавни преходи 
от ниски към средни и високи честоти. Двойното 
окачване и изцяло симетричната конструкция тип 
"сандвич" осигуряват ниски и прецизни баси без 
забележими изкривявания. wOOx пресъздава 
изключително дълбоки и динамични баси, като 
използва пълния обем на кутията на 
високоговорителите за истинско усилване на 
въздействието на музиката.

Полипропиленови мембрани на 
високоговорителите
Мекият полипропиленов материал във 
високоговорителите допринася за по-добър звук 
при високите честоти, а също и за по-добро 
разпространение на звука, и осигурява по-чист, 
по-ясен и по-балансиран звук. По-лесен за 
интегриране във високоговорителя за високи 
честоти, този лек материал намалява вибрациите.

Вход AUX и изход за слушалки
Сега можете да се наслаждавате на любимите си 
развлечения и музика с още повече удобство и 
лекота, благодарение на входа AUX и изхода за 
слушалки отпред на високоговорителите. 
Обикновено ако искате да свържете друго 
устройство, освен компютър, трябва да 
изключите 3,5-мм жак от компютъра, а това не 
винаги е особено бързо. Но с входа AUX и 
изхода за слушалки отпред можете бързо и лесно 
да слушате музика направо от почти всяко 
устройство.
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Спецификации
Аудиосистеми
• Обща изходна мощност: 40 W
• Захранване: 100-240 V, 50/60 Hz
• Честотен обхват: 20 Hz-20 kHz
• Импеданс на входа: 47 Kohm
• Съотношение сигнал/шум: >75 dB
• THD: <1%

Аудиосистеми с Л/Д канал
• Обявена изходна мощност: 20 W x 2
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB
• Отделяне между каналите: >45 dB
• Чувствителност на входа: 600 mV

Ляв/десен високоговорител
• Мембрана на високоговорителя: 3" 
широколентова, 20 мм копринена куполна

• Обхват на мощността на мембраната: 1-20 W x 
2

• Честотен обхват: 60 Hz - 20 kHz
• Номинален импеданс: 8 ohm
• Чувствителност: 84 dB (2,83 V/1 м)

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: Разполагане
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

31,8 x 23,4 x 15,2 см
• EAN: 87 12581 63983 9
• Бруто тегло: 2,279 кг
• Нето тегло: 1,979 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тегло на опаковката: 0,300 кг

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
• Брой сателити: 2

Външен кашон
• Бруто тегло: 4,849 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,6 x 24,2 x 31 см
• Нето тегло: 3,958 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 0,891 кг
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

20,2 x 25,2 x 13 см
• Тегло: 1,79 кг
•
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