
 

 

Philips
Głośniki USB do laptopa

Zasilanie USB
Wejście audio

SPA20
Znakomite brzmienie

Doskonałe do odtwarzania muzyki, głosu i ścieżki dźwiękowej! Po prostu podłącz je do 
laptopa, a Twoja ulubiona muzyka ożyje. Wygodny schowek na przewody zapewnia 
porządek na biurku.

Przyjemne słuchanie
• Bogate brzmienie basów

To naprawdę proste
• Bez kłopotów, oszczędza miejsce z kanałowym dźwiękiem stereo 2.0
• Zasilanie przez USB
• Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Ciesz się muzyką, grami, filmami oraz plikami wideo w Internecie



 Bogate brzmienie basów
Te głośniki komputerowe Philips zapewniają dobrą 
jakość dźwięku o bogatym brzmieniu basów dzięki 
odpowiedniej konstrukcji systemu.

Zasilanie przez USB

Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można 
podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a 
Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone 
urządzenie pamięci masowej USB.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu 
przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno 
proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie 
do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy 
Philips. Komputery zazwyczaj są podłączane przez 
wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń 
można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji 
bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty 
firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Ciesz się muzyką/grami/filmami oraz 
obrazem wideo
Doskonałe akcesorium do laptopa lub netbooka. 
Dzięki niemu możesz cieszyć się muzyką i filmami 
multimedialnymi o doskonałej jakości dźwięku.
SPA20/00

Zalety
• Impedancja nominalna: 4 omy • Liczba głośników satelitarnych: 2
•

Kanały L/P zestawów audio
• Wzmacniacz dźwięku: Wzmacniacz klasy AB
• Separacja kanałów: > 45 dB
• Czułość wejściowa: 600 mV
• Znamionowa moc wyjściowa: 7 W

Głośnik lewy i prawy
• Zakres mocy przetwornika: 2 x 1–5 W
• Zakres częstotliwości: 75 Hz–20 kHz

• Czułość: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Przetwornik głośnika: 2,5 cala

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji
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