
 

 

Philips
Notebook-USB-højttalere

USB-forsynet
Lydindgang

SPA20
Flot lyd

Vi gør musik, tale og lydspor fantastiske! Du skal blot slutte os til din notebook, så giver vi 
dig en fantastisk lytteoplevelse med levende musik og lyd. Praktisk kabelføring betyder, at 
du kan undgå rod på skrivebordet!

Nyd at lytte
• Dyb bas

Virkelig nemt
• Problemfri, pladsbesparende med 2.0-kanal stereo
• Strøm via USB-stik
• Lydindgang til nem bærbar musikafspilning

Vi kan spille sammen med alle medier
• Nyd musik, spil, film og onlinevideoer



 Dyb bas
Denne Philips PC-højttaler giver en god lydkvalitet 
med en rig basoplevelse fra et højttalerbokssystem.

Strøm via USB-stik

Med plug-and-play, hvor USB-kablet sættes direkte i 
enhver USB-port, og din notebook automatisk 
registrerer denne som en flytbar USB-
masselagringsenhed.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra 
bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte 
din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på 
systemet fra Philips. På computere oprettes 
tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når 
du har oprettet forbindelse, kan du nyde hele din 
musiksamling direkte på et sæt fremragende 
højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Nyd musik/spil/film/video
Det perfekte tilbehør til din notebook og netbook, 
så du kan afspille multimediemusik og videoer med 
fantastisk lydkvalitet.
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Vigtigste nyheder
MacPC

• Antal satellitter: 2
•

Lydsystemer
• Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
• Inputimpedans: 10 ohm
• Samlet udgangseffekt: 3 W
• Strøm: 220V 50 Hz
• Signal/støjforhold: >75 dB
• THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler
• Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
• Kanalseparation: >45 dB
• indgangssensitivitet: 600 Mv
• Nominel udgangseffekt: 1,5 W x 2

Venstre/højre højttaler
• Drivereffektområde: 1 - 5 W x 2
• Frekvensområde: 75 Hz - 20 kHz
• Norminel impedans: 4 ohm
• Følsomhed: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Højttalerdriver: 2,5"

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5 m
• Stik: 3,5 mm stereo

Indhold af emballage
• Lynstartguide
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