
 

 

Philips
USB тонколони за 
преносим компютър

Електрозахранване през USB
Аудио вход

SPA20
Чудесен звук

Страхотни сме за музика, глас и звук! Просто ни свържете с вашия преносим компютър 
и ще съживим вашите мелодии и звуци за едно прекрасно усещане при слушане. При 
това, удобното подреждане на кабелите означава, че бюрото ви няма да се претрупва!

Слушайте с удоволствие
• Плътни баси

Наистина лесно
• Без затруднения, с пестене на място и с 2.0-канален стерео звук
• USB куплунг за захранване
• Аудио вход за лесно възпроизвеждане на музиката от портативни устройства

Можем да работим с всякакви носители
• Ползвайте с удоволствие музика, игри, филми и онлайн видео



 Плътни баси
Този компютърен високоговорител Philips 
осигурява добро качество на звука с плътни баси.

USB куплунг за захранване

С удобството на "Plug and Play", USB кабелът 
влиза директно в произволен USB порт и 
преносимият ви компютър автоматично 
разпознава устройството като сменяемо USB 
устройство за съхранение на данни.

АУДИО ВХОД (3,5 мм)

С една лесна връзка можете да се наслаждавате 
на музиката от вашите преносими устройства и 
компютри. Просто включете устройството към 
3,5 мм аудио вход (порта AUDIO-IN) на 
тонколоната Philips. Връзката с компютър 
обикновено се осъществява чрез изхода за 
слушалки. Веднъж свързани, можете да слушате 
цялата си музикална колекция през 
превъзходната тонколона. Philips просто ви дава 
по-добър звук.

Ползвайте с удоволствие музика, игри, 
филми и видео
Идеална добавка към преносимия ви компютър, 
за да можете да възпроизвеждате мултимедийни 
музикални и видео файлове с отлично качество на 
звука.
SPA20/00

Акценти
• Номинален импеданс: 4 ома • Брой сателити: 2
•

Аудиосистеми с Л/Д канал
• Аудио усилвател: Усилвател клас AB
• Отделяне между каналите: >45 dB
• Чувствителност на входа: 600 mV
• Обявена изходна мощност: 7 W

Ляв/десен високоговорител
• Обхват на мощността на мембраната: 1-5 W x 2
• Честотен обхват: 75 Hz-20 kHz

• Чувствителност: 85 dB (2,83 V/1 м)
• Мембрана на високоговорителя: 2,5"

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

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
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