
 

 

„Philips“
Nešiojamojo kompiuterio 
USB garsiakalbiai

Įkraunami per USB
Garso įvestis

SPA20
Puikus garsas

Puikiai tinkame muzikai, balsui ir garso takeliams! Tiesiog prijunkite mus prie savo nešiojamojo 
kompiuterio, kad įpūstume naujos gyvybės jūsų muzikai ir garsams ir kartu dovanotume 
nuostabių klausymo pojūčių. Laidus patogu sutvarkyti, todėl stalas visada bus tvarkingas!

Klausykitės su malonumu
• Sodrūs žemieji dažniai

Visiškai lengva
• Jokių rūpesčių, sutaupoma vietos su 2,0 kanalų stereo
• USB kištukas maitinimui
• Naudodami garso įvestį paprasčiau atkursite muziką iš nešiojamųjų įrenginių

Mums tinka bet kokia medija
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais ir internetiniais vaizdo įrašais



 Sodrūs žemieji dažniai
Šis „Philips“ kompiuterio garsiakalbis atkuria geros 
kokybės garsą su sodriais žemaisiais dažniais iš 
garsiakalbių sistemos.

USB kištukas maitinimui

USB laidą patogu naudoti, nes galima prijungti ir 
naudoti: jį galite įkišti į bet kokią USB jungtį, o jūsų 
nešiojamasis kompiuteris automatiškai atpažįsta tai 
kaip keičiamą USB talpiosios atminties įrenginį.

GARSO ĮVESTIS (3,5 mm)

Tereikia vieno paprasto sujungimo, ir galėsite 
mėgautis visa savo muzika iš nešiojamųjų įrenginių ir 
kompiuterių. Paprasčiausiai prijunkite įrenginį prie 
„Philips“ komplekto garso įvesties (3,5 mm) 
prievado. Kompiuteriai paprastai jungiami per ausinių 
išvesties lizdą. Prisijungę galite mėgautis visa savo 
muzikos kolekcija tiesiogiai per aukštos kokybės 
garsiakalbių komplektą. „Philips“ tiesiog perteikia 
geresnį garsą.

Mėgaukitės muzika / žaidimais / filmais / 
vaizdo įrašais
Puikus priedas jūsų nešiojamajam kompiuteriui: galite 
klausytis multimedijos muzikos ir žiūrėti vaizdo 
įrašus su puikia garso kokybe.
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Ypatybės
MacPC

• Nominali išvesties galia: 1,5 W X 2 • Palydovų skaičius: 2
•

Garsinės sistemos
• Dažnių diapazonas: 20 Hz – 20 kHz
• Įvesties varža: 10 omų
• Visa išvesties galia: 3 W
• Maitinimas: 220 V, 50 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 75 dB
• THD: < 1 %

Garso sistemų L / R kanalai
• Garso galingumo stiprintuvas: AB klasės 

stiprintuvas
• Kanalo išskyrimas: > 45 dB
• Įvesties jautrumas: 600 mV

Kairysis / dešinysis garsiakalbiai
• Stiprintuvo galingumo diapazonas: 1–5 W x 2
• Dažnių diapazonas: 75 Hz – 20 kHz
• Nominali varža: 4 omai
• Jautrumas: 85 dB (2,83 V / 1 m)
• Garsiakalbių pagrindinis įrenginys: 2,5 col.

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Pakuotės turinys
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
Išleidimo data 2016-07-25

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 95631
EAN: 08 71258 16612 81

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Specifikacijos
Nešiojamojo kompiuterio USB garsiakalbiai
Įkraunami per USB Garso įvestis

http://www.philips.com

