
 

 

Philips
Głośniki multimedialne 2.0

SPA1210
Smart Sound Solution

Głośniki SPA1210 to doskonały sposób słuchania i udostępniania muzyki ze wszystkich 
urządzeń multimedialnych. Znakomicie wyglądają, są łatwe do podłączenia, a głęboki 
dźwięk basów jest zaskakujący jak na tak małą obudowę.

Niezrównana wydajność basów
• Technologia wzmocnienia tonów niskich zapewniająca głębsze, bogatsze basy

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.



 Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Technologia wzmocnienia tonów niskich
Wyjątkowa konstrukcja pozwala uzyskać głębsze i 
bogatsze basy niż można oczekiwać od tak małej 
obudowy.
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Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: 1,2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Zasilanie: 220 V AC, 50 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania

Głośniki
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2 cale

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Zielone

Zawartość opakowania
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Nieruchomy
• Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

16 x 19 x 11 cm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

6,3 x 7,5 x 4,3 cale
• Waga netto: 0,62 kg
• Waga netto: 1,367 lb
• Waga brutto: 0,72 kg
• Waga brutto: 1,587 lb

• Ciężar opakowania: 0,1 kg
• Ciężar opakowania: 0,22 lb

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

58 x 34 x 22 cm
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

22,8 x 13,4 x 8,7 cale
• Waga netto: 6,2 kg
• Waga netto: 13,669 lb
• Waga brutto: 7,9 kg
• Waga brutto: 17,416 lb
• Ciężar opakowania: 1,7 kg
• Ciężar opakowania: 3,747 lb

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

10 x 18 x 8,4 cm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

3,9 x 7,1 x 3,3 cale
• Waga: 0,72 kg
• Waga: 1,587 lb

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Analogowe 

wzmocnienie tonów niskich, System Bass Reflex
• Pasmo przenoszenia: 270-10 000 Hz
• Moc muzyczna: 2 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 0,5 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe
•
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