
 

 

Philips
Speaker Notebook USB

USB
Audio-In

SPA20
Suara luar biasa

Sangat cocok untuk musik, suara, dan soundtrack! Cukup sambungkan ke notebook Anda 
dan musik dan suara Anda akan menjadi hidup untuk pengalaman mendengarkan yang 
luar biasa. Manajemen kabel yang praktis berarti meja Anda tetap tampak rapi dan bersih!

Dengarkan dengan penuh kenikmatan
• Suara bass yang kaya

Sangat mudah
• Bebas ribet, hemat ruang dengan Stereo 2.0 Channel
• Colokan USB untuk daya
• Audio-in untuk pemutaran musik portabel yang mudah

Bisa memutar media apa saja
• Nikmati musik, game, film, dan video online



 Suara bass yang kaya
Speaker PC Phillips ini menyediakan kualitas suara 
yang bagus dengan suara bass yang kaya yang kaya 
dari sistem kotak pengeras suara.

Colokan USB untuk daya

Dengan kenyamanan plug-and-play, sambungkan 
kabel USB langsung ke port USB apapun dan 
notebook Anda secara otomatis mengenali ini 
sebagai perangkat penyimpanan massal USB yang bisa 
dilepas.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Buat sebuah koneksi yang mudah dan nikmati semua 
musik Anda dari perangkat dan komputer portabel 
Anda. Colokkan perangkat ke port AUDIO-IN (3,5 
mm) pada set Philips Anda. Dengan komputer, 
koneksi dapat dibuat dari keluaran headset. Saat 
sudah terhubung, Anda dapat menikmati seluruh 
koleksi musik secara langsung pada set speaker yang 
superior. Philips memberikan suara terbaik.

Nikmati musik/game/film/video
Pendamping sempurna untuk notebook dan 
netbook, sehingga Anda dapat memutar musik 
multimedia dan video dengan kualitas suara yang 
hebat.
SPA20/00

Kelebihan Utama
• Impedansi nominal: 4ohm • Jumlah satelit: 2
•

Sistem audio saluran Ki/Ka
• Amplifier daya audio: Amplifier Kelas-AB
• Pemisahan kanal: >45dB
• Sensitivitas input: 600mV
• Daya keluaran terukur: 7W

Speaker Kiri/Kanan
• Kisaran daya driver: 1-5Wx2
• Jangkauan frekuensi: 75Hz-20kHz

• Kepekaan: 85dB (2,83V/1m)
• Driver speaker: 2,5"

Konektivitas
• Panjang kabel: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Konten kemasan
• Panduan instalasi cepat
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