
 

 

Philips
USB-högtalare för bärbar 
dator

USB-driven
Ljudingång

SPA20
Fantastiskt ljud

Perfekta för musik, röstuppspelning och filmljud! Anslut helt enkelt till din bärbara dator, 
ge din musik liv och få en fantastisk ljudupplevelse. Med den praktiska kabelhanteringen 
kan du även ha ett prydligt skrivbord!

Lyssna och njut
• Fyllig bas

Verkligen enkelt
• Problemfritt och utrymmesbesparande med 2.0-kanalsstereo
• USB-kontakt för ström
• Ljudingång för enkel bärbar musikuppspelning

Spelar upp alla media
• Njut av musik, spel, film och onlinevideor



 Fyllig bas
Den här datorhögtalaren från Philips ger god 
ljudkvalitet med fyllig bas från en högtalarlåda.

USB-kontakt för ström

USB-kabeln med enkel plug-and-play-funktion ansluts 
direkt till en USB-port. Den bärbara datorn 
identifierar automatiskt den borttagbara USB-
masslagringsenheten.

AUDIO-IN (3,5 mm)

Med en enkel anslutning kan du njuta av all musik från 
bärbara enheter och datorer. Anslut bara enheten till 
ljudingången (3,5 mm) AUDIO-IN på din Philips-
enhet. Med datorer görs anslutningen oftast från 
headsetutgången. När anslutningen har upprättats 
kan du njuta av hela din musiksamling direkt i 
överlägset bra högtalare. Philips ger dig helt enkelt 
bättre ljud.

Njut av musik/spel/film/video
Det perfekta komplementet till din bärbara dator 
och netbook, så att du kan spela upp 
multimediemusik och -video med bra ljudkvalitet.
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Funktioner
MacPC

• Antal satellitehögtalare: 2
•

Ljudsystem
• Frekvensomfång: 20 Hz–20 kHz
• Ingångsimpedans: 10 ohm
• Total uteffekt: 3 W
• Effekt: 220 V 50 Hz
• Signal/brusförhållande: >75 dB
• THD: <1 %

Ljudsystem L/R-kanaler
• Ljudförstärkare: Klass AB förstärkare
• Kanalseparering: >45 dB
• Ingångskänslighet: 600 mV
• Märkuteffekt: 1,5 W x 2

Vänster och höger högtalare
• Elementregister: 1–5 W x 2
• Frekvensomfång: 75 Hz–20 kHz
• Nominell impedans: 4 ohm
• Känslighet: 85 dB(2,83 V/1 m)
• Högtalarelement: 2,5 tum

Anslutningar
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide
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