
 

 

Philips
Multimediálne 
reproduktory 2.0

Hodvábny kužeľovitý 

reproduktor

3" budič
Slúchadlový výstup, zvukový vstup
110 W, vyžarovanie basov

SPA8210
Reproduktor k počítaču s dokonale verným zvukom
Posadnutí zvukom
Reproduktory Philips SPA8210/12 ponúkajúce výkonné basy wOOx a hodvábny 
kužeľovitý výškový reproduktor s vysokým rozlíšením v štýlovej skrinke a hliníkovou 
prednou stranou, vyzerajú a znejú skrátka zázračne!

Bohatý a komplexný zvuk
• Činkový dizajn reproduktorov pre prirodzene vyvážený zvuk
• Hodvábny kužeľovitý reproduktor pre krištáľovo čistý zvuk
• Technológia wOOx pre bohaté a súčasne precízne basy bez skreslenia
• Polypropylénový budič
• Celkový výstupný výkon 40 W RMS
• Bez skreslenia pri maximálnom zvukovom výkone
• Dobre tlmený budič redukuje vibrácie a skreslenie zvuku

Znamenitý dizajn a povrchová úprava
• Hliníková predná strana

Jednoduchosť
• Kompatibilita s akýmkoľvek médiom
• Praktický vstup Aux a výstup na slúchadlá na prednej strane reproduktora



 Činkový dizajn reproduktorov

Vďaka činkovému dizajnu reproduktorov sa výškový 
reproduktor nachádza v strede medzi dvomi 
basovými reproduktormi. V tomto produkte sa 
budič basového reproduktora nachádza na vrchu, 
výškový reproduktor v strede a patentovaný 
subwoofer wOOx od spoločnosti Philips naspodku. 
Takáto konfigurácia vytvára vyváženejší zvuk, vďaka 
čomu znie celkovo prirodzenejšie. A prémiová 
povrchová úprava tohto kvalitného reproduktora 
podčiarkne vašu osobnosť a váš výber zvukových 
zariadení.

Hliníková predná strana
Kvalitný dizajn s prémiovými materiálmi. Predná 
strana reproduktora je vyrobená z jediného kusu 
eloxovaného brúseného hliníka – z rovnakého 
materiálu sa vyrábajú lietadlá. Tento hliníkový diel je 
ohnutý tak, aby vytváral ideálnu akustickú komoru. 
Zároveň optimalizuje reprodukciu zvuku, ktorý je 
presný, silný, prirodzený a krištáľovo čistý.

Hodvábny kužeľovitý reproduktor
Hodvábny kužeľovitý reproduktor drží membránu 
vyrobenú z hodvábu - materiálu lepšieho ako ostatné 
materiály používané v obyčajných reproduktoroch. 
Hodvábny materiál používaný v membráne má 
prvotriedne charakteristiky absorpcie zvuku a jeho 
mäkká textúra zaručí minimálny akustický rozklad. 
Výsledný zvuk vytváraný hodvábnym kužeľovitým 
reproduktorom je uhladený, hrejivý a má široký 
rozsah.

Technológia wOOx

Technológia wOOx je revolučný koncept v oblasti 
reproduktorov, ktorý umožňuje počuť a precítiť 
maximálne hlboké basy, bohatšie ako pri 
akomkoľvek inom audiosystéme. Špeciálne budiče 
reproduktorov pracujú v harmónii s basovým 
radiátorom wOOx a precízne ladenie medzi hlavným 
budičom a reproduktorom zaisťuje hladké prechody 
od nižších-stredných až po vysoké frekvencie. 
Dvojité tlmenie a úplne symetrická dvojitá 
konštrukcia produkuje nízky a jasný podklad bez 
badateľného skreslenia. Vďaka plnému výkonu 
skrinky reproduktora poskytuje wOOx výnimočne 
hlboký a dynamický bas, aby skutočne zosilnil 
pôsobenie hudby.

Polypropylénový budič
Mäkký polypropylénový (PP) materiál v budiči 
umožňuje dosiahnuť lepšiu reprodukciu zvuku s 
vysokou frekvenciou. Pomáha pri jeho podaní a 
vytvára čistejší, jasný a vyvážený zvuk. Tento ľahký 
materiál sa jednoducho integruje do výškového 
reproduktora, kde pomáha zmierňovať vibrácie.

Vstup AUX a výstup na slúchadlá
Teraz si môžete svoju hudbu a inú zábavu 
vychutnávať ešte jednoduchšie a pohodlnejšie – 
pomocou vstupu Aux a výstupu na slúchadlá na 
prednej strane týchto reproduktorov. Vo väčšine 
prípadov musíte na pripojenie iného zariadenia než 
počítača odpojiť 3,5-milimetrový konektor z 
počítača, čo nie je veľmi praktické. No vďaka 
konektorom vstupu Aux a výstupu na slúchadlá na 
prednej strane môžete rýchlo a jednoducho počúvať 
hudbu priamo z takmer akéhokoľvek zariadenia.
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Technické údaje
Audio systémy
• Celkový výstupný výkon: 40 W
• Príkon: 100 – 240 V, 50/60 Hz
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
• Vstupná impedancia: 47 kiloohmov
• Odstup signálu od šumu: > 75 dB
• THD: < 1 %

Kanály P/Ľ zvukových systémov
• Menovitý výstupný výkon: 20 W x 2
• Zosilňovač zvukového výkonu: Zosilňovač triedy 

AB
• Oddelenie kanálov: > 45 dB
• Vstupná citlivosť: 600 mV

Ľavé/Pravé reproduktory
• Budič reproduktora: 3" s úplným rozsahom, 

20 mm hodvábny kužeľ
• Rozsah výkonu budiča: 1 – 20 W x 2
• Frekvenčný rozsah: 60 Hz – 20 kHz
• Menovitá impedancia: 8 ohmov
• Citlivosť: 84 dB (2,83 V/1 m)

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

31,8 x 23,4 x 15,2 cm
• EAN: 87 12581 63983 9
• Hmotnosť brutto: 2,279 kg
• Hmotnosť netto: 1,979 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Hmotnosť obalu: 0,300 kg

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka: áno
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 4,849 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,6 x 24,2 x 31 cm
• Hmotnosť netto: 3,958 kg
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť obalu: 0,891 kg
• GTIN: 1 87 12581 63983 6

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

20,2 x 25,2 x 13 cm
• Hmotnosť: 1,79 kg
•
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