
 

 

Philips
USB hangsugárzók 
notebookhoz

Tápellátás USB-n keresztül
Audiobemenet

SPA20
Nagyszerű hangzás

Csodálatosan visszaadjuk a zenei és hangfelvételeket! Csak csatlakoztasson a notebookhoz, és 
mi zenei és hangfelvételeit életre keltve nagyszerű hangélményt varázsolunk. Praktikus 
kábelkezelésünknek köszönhetően még az íróasztalon sem lesz rendetlenség!

A hallgatás öröme
• Teltebb mély hang

Igazán egyszerű
• Helytakarékos, praktikus megoldás 2.0 csatornás sztereó berendezéssel
• USB-csatlakozós tápellátás
• Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszáshoz

Bármilyen médiával boldogulunk
• Zene, játékok, filmek és online videók



 Teltebb mély hang
A Philips PC-hangszóró jó hangminőséget és telt 
mélyhangzást biztosít a dobozos hangsugárzó 
rendszerből.

USB-csatlakozós tápellátás

A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek 
köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB 
aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja 
automatikusan azonosítja azt, mint külső USB 
eszközt.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)

Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a 
hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt 
összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a 
Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) 
porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás 
jellemzően a headset kimenetről történik. A 
csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a 
teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű 
hangsugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb 
hangminőséget.

Zene, játékok, filmek és videók
A tökéletes társ notebookjához és netbookjához, 
hogy nagyszerű hangminőségben játszhasson le 
multimédiás zenét és videókat.
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Fénypontok
MacPC

• Szatellithangszórók száma: 2
•

Audiorendszerek
• Frekvenciasáv: 20 Hz-20 kHz
• Bemeneti impedancia: 10 ohm
• Kimeneti összteljesítmény: 3 W
• Energiaellátás: 220 V – 50 Hz
• Jel-zaj viszony: >75 dB
• THD: <1%

Audiorendszerek bal/jobb csatornája
• Audió erősítő: AB osztályú erősítő
• Csatornaszétválasztás: >45 dB
• Bemeneti érzékenység: 600 mV
• Névleges kimenő teljesítmény: 1,5 W x2

Bal/jobb hangszórók
• Meghajtó teljesítménytartománya: 1-5 W x2
• Frekvenciasáv: 75 Hz - 20 kHz
• Névleges impedancia: 4 ohm
• Érzékenység: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Hangszórómeghajtó: 2,5"

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató
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