
 

 

Philips
USB-høyttalere for bærbar 
PC

USB-drevet
Lyd inn

SPA20
Fremragende lyd

Vi er flotte for musikk, tale og lydspor. Du trenger bare å koble oss til den bærbare PCen, 
så gir vi deg musikken og lydene for en flott lydopplevelse. Praktisk ledningshåndtering gjør 
at du også kan få et ryddig skrivebord.

Lytt med velbehag
• Fyldig bass

Veldig enkelt
• Problemfri og plassbesparende med 2.0 kanal stereo
• USB-kontakt for strøm
• Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling

Vi kan spille av alle medier
• Gled deg over musikk, spill, filmer og videoer på Internett



 Fyldig bass
Denne Philips PC-høyttaleren gir god lydkvalitet med 
en dyp bassopplevelse fra et 
høyttalerkabinettsystem.

USB-kontakt for strøm

Med praktisk plug-and-play kan USB-kabelen kobles 
direkte inn i en USB-port, og den bærbare 
datamaskinen registrerer automatisk dette som en 
flyttbar USB-masselagringsenhet.

Lyd inn (3,5 mm)

Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken 
fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å 
koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på 
Philips-settet. På datamaskiner opprettes 
tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når 
tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede 
deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses 
høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Gled deg over musikk/spill/filmer/video
Den perfekte følgesvennen til den bærbare PCen og 
nett-PCen, slik at du kan spille av multimediemusikk 
og -videoer med fantastisk lydkvalitet.
SPA20/12

Høydepunkter
MacPC

• Antall satellitter: 2
•

Audiosystemer
• Frekvensområde: 20 Hz–20 kHz
• Inngangsimpedans: 10 ohm
• Total utgangseffekt: 3 W
• Drift: 220 V 50 Hz
• Signal-til-støy-forhold: > 75 dB
• THD: < 1 %

L/R-kanaler for lydsystemer
• Lydeffektforsterker: Klasse AB-forsterker
• Kanalseparasjon: > 45 dB
• inngangsfølsomhet: 600 mV
• Nominell utgangseffekt: 1,5 W x 2

Venstre/høyre høyttalere
• Strømområde for driver: 1–5 W x 2
• Frekvensområde: 75 Hz–20 kHz
• Nominell impedans: 4 ohm
• Følsomhet: 85 dB (2,83 V / 1 m)
• Høyttalerdriver: 2,5"

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Innhold i esken
• Hurtiginstallasjonsveiledning
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