
 

 

Philips
Altifalantes USB para 
portátil

Alimentação por USB
Entrada de áudio

SPA20
Óptimo som

Somos óptimos para música, voz e bandas sonoras! Ligue-nos ao seu computador portátil 
e daremos vida à sua música e aos seus sons para uma experiência de audição excelente. 
Uma prática arrumação de cabos assegura que a sua secretária está sempre organizada!

O prazer de ouvir
• Graves ricos

Realmente fácil
• Sem confusões, compacto com canal estéreo 2.0
• Ficha USB para alimentação
• Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil

Reproduzimos qualquer suporte multimédia
• Desfrute de música, jogos, filmes e vídeos on-line



 Graves ricos
Este altifalante para PC Philips fornece uma boa 
qualidade de som com uma experiência de graves 
ricos de um sistema de caixa de altifalante.

Ficha USB para alimentação

Com a comodidade da função de plug-and-play, o 
cabo USB é ligado directamente a qualquer porta 
USB e o seu notebook reconhece-os 
automaticamente como dispositivo de 
armazenamento de massa USB amovível.

Porta AUDIO-IN (3,5 mm)

Efectue uma ligação simples e desfrute de toda sua 
música de dispositivos portáteis e computadores. 
Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN 
(3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com 
computadores, a ligação é normalmente estabelecida 
através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, 
pode desfrutar da sua colecção de música completa 
directamente em altifalantes superiores. A Philips 
assegura sempre o melhor som.

Desfrute de música/jogos/filmes/vídeo
O parceiro perfeito para o seu computador portátil 
e netbook, para que possa reproduzir música e 
vídeos multimédia com uma excelente qualidade de 
som.
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Destaques
MacPC

• Número de satélites: 2
•

Sistemas áudio
• Limites frequência: 20 Hz-20 kHz
• Impedância de entrada: 10 ohm
• Potência de saída total: 3 W
• Alimentação: 220 V 50 Hz
• Relação sinal-ruído: >75 dB
• THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio
• Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
• Separação de canais: >45 dB
• Sensibilidade de entrada: 600 mV
• Potência de saída efectiva: 1,5 W x 2

Altifalantes esquerdo/direito
• Gama de potência do diafragma: 1-5 Wx2
• Limites frequência: 75 Hz-20 kHz
• Impedância nominal: 4 ohm
• Sensibilidade: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Diafragma de altifalantes: 2,5"

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo

Conteúdo da embalagem
• Manual de instalação rápida
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