
 

 

Philips
USB-luidsprekers voor 
notebooks

Werkt via de USB-aansluiting
Audio-ingang

SPA20
Geweldig geluid

Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks! Sluit ze aan op uw notebook voor ongekend 
luisterplezier. Het handige kabelbeheer voorkomt een rommelig bureau vol kabels!

Geluid om van te genieten
• Rijke bas

Superhandig
• Opgeruimd en ruimtebesparend met 2.0 Channel Stereo
• USB-voedingsstekker
• Audio-ingang voor het afspelen van draagbare muziekapparaten

Geschikt voor alle media
• Geniet van muziek, games, films en onlinevideo's



 Rijke bas
Deze Philips PC-luidspreker biedt een goede 
geluidskwaliteit met een rijke baservaring via een 
luidsprekerboxsysteem.

USB-voedingsstekker

Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op 
een willekeurige USB-poort en uw notebook 
herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.

AUDIO-INGANG (3,5 mm)

Met één verbinding geniet u van al uw muziek van 
draagbare apparaten en computers. Sluit gewoon uw 
apparaat aan op de AUDIO-INGANG (3,5 mm) op 
uw Philips-luidsprekers. Gebruik op uw computers 
de aansluiting voor hoofdtelefoons. Nadat de 
verbinding is gemaakt, kunt u direct genieten van uw 
hele muziekverzameling via deze fantastische 
luidsprekers. Philips levert gewoon beter geluid.

Geniet van muziek/games/films/video's
De perfecte metgezel voor uw notebook of 
netbook. Speel multimediamuziek en -video's af met 
een geweldige geluidskwaliteit.
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Kenmerken
MacPC

• Aantal satellieten: 2
•

Audiosystemen
• Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
• Ingangsimpedantie: 10 ohm
• Totaal uitgangsvermogen: 3W
• Vermogen: 220 V 50 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
• THD: < 1%

Audiosystemen L/R-kanalen
• Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
• Zenderscheiding: > 45 dB
• Ingangsgevoeligheid: 600 mV
• Gemiddeld uitgangsvermogen: 1,5 W x 2

Luidsprekers links/rechts
• Driververmogenbereik: 1 - 5 W x 2
• Frequentiebereik: 75 Hz - 20 kHz
• Nominale impedantie: 4 ohm
• Gevoeligheid: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Luidsprekerdriver: 2,5 inch

Connectiviteit
• Kabellengte: 1,5 m
• Aansluiting: 3,5 mm stereo

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding
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