
 

 

Philips
Piezīmjdatora USB skaļruņi

Ar bar. no USB
Audio ieeja

SPA20
Lieliska skaņa

Lieliski piemēroti mūzikas, balss un filmas skaņu celiņu atskaņošanai! Vienkārši pievienojiet 
skaļruņus savam piezīmjdatoram, un klausieties mūziku un skaņas ar lielāku baudījumu. 
Ērtais vadu izkārtojums nodrošina arī kārtību uz galda!

Klausieties ar baudu
• Bagātīga zemās frekvences skaņa

Patiešām vienkārši
• Novērš jucekli un ietaupa vietu ar 2.0 stereo kanālu
• USB savienojums barošanai
• Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai

Var atskaņot jebkādus multivides failus
• Izbaudiet mūziku, spēles, filmas un tiešsaistes videoklipus



 Bagātīga zemās frekvences skaņa
Šis Philips PC skaļrunis nodrošina labu skaņas 
kvalitāti un bagātīgu zemo frekvenču skaņu no 
skandu sistēmas.

USB savienojums barošanai

Izmantojot ērto Plug and Play, USB vadu var tieši 
pievienot jebkurā USB portā, un jūsu piezīmjdators 
automātiski atpazīs šo ierīci kā noņemamu USB 
atmiņas ierīci.

Audio ieeja (3,5 mm)

Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un 
klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm 
un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN 
(3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. 
Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti 
ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, 
varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska 
skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku 
skanējumu.

Izbaudiet mūziku/spēles/filmas/video
Ideāls piederums jūsu piezīmjdatoram un tīmekļa 
klēpjdatoram, lai varētu atskaņot multivides mūziku 
un video ar lielisku skaņas kvalitāti.
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Izceltie produkti
MacPC

• Satelītu skaits: 2
•

Audio sistēmas
• Frekvenču diapazons: 20 Hz - 20 kHz
• Pilnā ieejas pretestība: 10 omi
• Kopējā izejas jauda: 3 W
• Strāvas padeve: 220 V, 50 Hz
• Signāla/trokšņa proporcijas: >75 dB
• THD: <1%

Audio sistēmas kreisās/labās puses kanāli
• Audio jaudas pastiprinātājs: AB klases pastiprinātājs
• Kanālu atdalīšana: >45 dB
• Ieejas jutība: 600 mV
• Nominālā izejas jauda: 1,5 W X 2

Kreisās/labās puses skaļrunis
• Skaļruņa jaudas diapazons: 1-5 W x2
• Frekvenču diapazons: 75 Hz - 20 kHz
• Nominālā pilnā pretestība: 4 omi
• Jutība: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Skaļrunis: 2,5"

Savienojamība
• Vada garums: 1,5 m
• Savienotājs: 3,5 mm stereo

Iesaiņojuma saturs
• Īsā uzstādīšanas rokasgrāmata
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