Philips
Sülearvuti USB-kõlarid

USB-toitega
Helisisend

SPA20

Suurepärane heli
Oleme suurepärased muusika, hääle ja filmide heliribade jaoks! Ühendage meid
sülearvutiga, elavdame muusika ja heli, pakkudes suurepärast kuulamiselamust. Mugav
kaablihaldus tähendab, et ka teie laud jääb puhtaks!
Nautige kuulamist
• Külluslik bass
Tõesti lihtne
• Muretu ja ruumisäästev 2.0-kanalilise stereoheliga seade
• Toide USB kaudu
• Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
Suudame esitada kõiki meediavorminguid
• Nautige muusikat, mänge, filme ja võrguvideoid

SPA20/12

Sülearvuti USB-kõlarid
USB-toitega Helisisend

Spetsifikatsioon
Helisüsteemid
•
•
•
•
•
•

Sagedusvahemik: 20 Hz - 20 kHz
Sisendi takistus: 10 oomi
Tervikväljundvõimsus: 3 W
Võimsus: 220 V 50 Hz
Mürasuhe: > 75 dB
THD: < 1%

Audiosüsteemide vasak-/paremkanal
•
•
•
•

Helivõimendi: AB-klassi võimendi
Kanalite eraldatus: > 45 dB
Sisendi tundlikkus: 600 mV
Hinnatud väljundvõimsus: 1,5 W X 2

Esiletõstetud
Vasak- ja parempoolne kõlar
•
•
•
•
•

Draiveri võimsusulatus: 1–5 W x 2
Sagedusvahemik: 75 Hz – 20 kHz
Nimitakistus: 4 oomi
Tundlikkus: 85 dB (2,83 V / 1 m)
Kõlari draiver: 2,5''

Külluslik bass

Nendel Philipsi arvutikõlaritel on hea helikvaliteet ja
külluslik bass kõlarisüsteemist esitamisel.

Toide USB kaudu

Ühenduvus

• Juhtme pikkus: 1,5 m
• Liitmik: 3,5 mm stereo

Pakendi sisu

• Kiire paigaldusjuhend
• Satelliitkõlarite arv: 2
•

PC Mac

Isehäälestuva seadme USB-kaabli saab ühendada
igasse USB-porti ja sülearvuti tuvastab selle
automaatselt USB-mäluseadmena.

Helisisend (3,5 mm)

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma
kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat
muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi
komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul
tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui
ühendus on loodud, saate kogu oma
muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest
kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Nautige muusikat/mänge/filme/videot

Täiuslik kaaslane teie sülearvutile, et saaksite esitada
multimeediumimuusikat ja videoid suurepärase
helikvaliteediga.
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