
 

 

Philips
Altifalantes multimédia 2.1

SPA1315
Deixe-se levar pelo 

entretenimento
Com a saída de som de 20 W e a reprodução de graves dinâmicos, estes altifalantes são 
perfeitos para reproduzir música, jogos, filmes e vídeos online em MAC e PC. Também 
dispõem de um prático controlo de volume com fios.

O prazer de ouvir
• Baixos dinâmicos
• 20 W de potência de saída de som
• Cómodo controlo de volume e potência com fios

Reproduzimos qualquer suporte multimédia
• Funcionamos com MAC e PC
• Desfrute de música, jogos, filmes, TV e vídeos on-line



 Baixos dinâmicos

Com saída de som de 20 W e reprodução de graves 
dinâmicos.

Cómodo controlo com fios

Volume da música fácil de controlar

Desfrute de experiência multimédia

O parceiro perfeito para o seu notebook, para que 
possa reproduzir música e vídeos multimédia com 
uma excelente qualidade de som.
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Destaques
MacPC

• Indicador de ligado • Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
•

Som
• Melhoramento dos graves: Bass Reflex
• Frequência de resposta: 140 - 15 000 Hz Hz
• Potência Musical: 20 W
• Potência de saída (RMS): Por altifalantes satélite: 2x 

2,5 W; subwoofer 5 W
• Fios: Fios fixos
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controladores de altifalantes satélite: 2,5"
• Limites freq. do altifalante satélite: 200~15 000 Hz
• Controlador do subwoofer: 4"
• Limites de freq. do subwoofer: 80~240 Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: Cabo de alimentação, cabo 

de áudio, cabo de satélite: 1,3 M
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x
• Alimentação: 220 V - 230 V CA, 50 Hz

Comodidade

Alimentação
• Indicador LED de energia: Verde

Conteúdo da embalagem
• Número de satélites: 1
• Subwoofer
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
• Manual de instalação rápida

Embalagem exterior
• Peso bruto: 11,57 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

48,7 x 33,7 x 45,4 cm
• Peso líquido: 8,36 kg
• Tara: 3,21 kg
• EAN: 87 12581 55535 1
• Número de embalagens para o consumidor: 4

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

32,5 x 21,9 x 23,5 cm
• Peso bruto: 2,68 kg
• Peso líquido: 2,09 kg
• Tara: 0,59 kg
• EAN: 87 12581 55534 4
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
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