
 

 

Philips
Caixas acústicas multimídia 
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SPA1210
Solução Smart Sound

As caixas acústicas SPA1210 são uma ótima maneira de compartilhar e curtir músicas de 
todos os seus equipamentos. Fácil conexão, design moderno e sons graves gerados por 
caixas acústicas compactas.

Ótimo desempenho de graves
• Tecnologia de reforço de graves para graves mais profundos

Conecte todos os seus equipamentos
• Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais



 Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais
Conecte suas caixas acústicas a todos os seus 
equipamentos. Uma ótima maneira de ouvir seus 
aparelho de MP3, PC, TV, CD, DVD e todas os seus 
equipamentos multimídia.

Tecnologia de reforço de graves
O design exclusivo produz sons graves mais 
profundos do que você possa imaginar, gerados por 
um alto-falante compacto.
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Conectividade
• Entrada de áudio para dados: Áudio estéreo 

(tomada de 3,5 mm) 1x
• Comprimento do cabo: 1,2 m
• Conector: estéreo de 3,5 mm
• Alimentação: AC 220 V 50 Hz

Praticidade
• Indicação "Ligado"

Caixas acústicas
• Drivers de alto-falantes de satélites: 2"

Alimentação
• LED de energia: Verde

Conteúdo da embalagem
• Número de satélites: 2
• Cabo line estéreo de 3,5 mm: Fixo
• Guia rápido de instalação

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

16 x 19 x 11 cm
• Peso líquido: 0,62 kg

• Peso bruto: 0,72 kg
• Peso da embalagem: 0,1 kg

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 58 x 34 x 22 cm
• Peso líquido: 6,2 kg
• Peso bruto: 7,9 kg
• Peso da embalagem: 1,7 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

10 x 18 x 8,4 cm
• Peso: 0,72 kg
• Comprimento do cabo: 0 cm

Som
• Reforço de graves: Reforço de graves analógicos, 

Bass reflex
• Resposta em freqüência: 270-10.000 Hz
• Potência musical: 2 W
• Potência de saída (RMS): 2 X 0,5 W
• Controle de volume: Controle de Volume 

Analógico
• Fios: Fios fixos
•
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