
 

 

Philips
USB reproduktory pre 
notebook

Napájané USB
Zvukový vstup

SPA20
Skvelý zvuk

Sme skvelí spoločníci pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky! Stačí nás pripojiť k notebooku 
a my vdýchneme hudbe a zvukom život – prinesieme skvelý poslucháčsky zážitok. 
Praktické odkladanie káblov zaručí na stole vždy úhľadný poriadok!

Počúvanie bude potešením
• Bohaté basy

Skutočne jednoduché
• Bezproblémové, s úsporou miesta a 2.0-kanálovým stereom
• Konektor USB pre napájanie
• Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Prehráme akékoľvek médium
• Vychutnajte si hudbu, hry, filmy a videá z Internetu



 Bohaté basy
Tento PC reproduktor Philips prináša dobrú kvalitu 
zvuku s bohatými basmi zo systému reproduktorov.

Konektor USB pre napájanie

Kábel USB s pohodlným pripojením typu Plug and 
Play sa pripája priamo do ktoréhokoľvek portu USB 
a váš notebook ich automaticky rozpozná ako 
odnímateľné veľkokapacitné zariadenie USB.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)

Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať 
všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a 
počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku 
konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. 
V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre 
slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo 
vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém 
špičkových reproduktorov. Philips jednoducho 
prináša lepší zvuk.

Vychutnávajte si hudbu, hry, filmy a 
video
Vynikajúce príslušenstvo pre váš notebook a 
netbook, ktoré umožňuje prehrávať multimediálnu 
hudbu a videá s výbornou kvalitou zvuku.
SPA20/12

Hlavné prvky
MacPC

• Menovitý výstupný výkon: 1,5 W x 2 • Počet satelitných reproduktorov: 2
•

Audio systémy
• Frekvenčný rozsah: 20 Hz – 20 kHz
• Vstupná impedancia: 10 ohmov
• Celkový výstupný výkon: 3W
• Príkon: 220 V, 50 Hz
• Odstup signálu od šumu: > 75 dB
• THD: < 1 %

Kanály P/Ľ zvukových systémov
• Zosilňovač zvukového výkonu: Zosilňovač triedy 

AB
• Oddelenie kanálov: > 45 dB
• Vstupná citlivosť: 600 mV

Ľavé/Pravé reproduktory
• Rozsah výkonu budiča: 1 – 5 W x 2
• Frekvenčný rozsah: 75 Hz – 20 kHz
• Menovitá impedancia: 4 ohmy
• Citlivosť: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Budič reproduktora: 2,5"

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka
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