
 

 

Philips
SoundBar til Notebook

USB-forsynet
Clips på bærbar computer

SPA2100
Superstar til skærmen

Du skal blot sætte mig fast øverst på skærmen, så synger jeg for dig! Jeg er en smart, 
kompakt USB-højttalerbjælke med en enkelt praktisk USB-forbindelse. Eller sæt mig ved 
siden af din notebook, så kan vi dele din yndlingssound med alle.

Jeg er lille, men jeg har en stor lyd
• Digital stereolyd

Virkelig nemt
• Etui medfølger
• Jeg fungerer med Mac og PC
• Let og bærbar
• Batteri eller adapter er ikke nødvendigt
• Strøm via USB-stik
• Mit kabel opbevares praktisk omkring mig

Tag mig med overalt
• Jeg kan monteres øverst på din skærm eller stå selv
• Jeg er den perfekte ven til din notebook



 Strøm via USB-stik

Med plug-and-play, hvor USB-kablet sættes direkte i 
enhver USB-port, og din notebook automatisk 
registrerer denne som en flytbar USB-
masselagringsenhed.

Monter øverst eller lad den stå selv
SoundBar kan kan sættes på din notebook-skærm, så 
du kan lytte til musik, når du er på farten OG 
samtidig spare på pladsen. Du skal bare montere den 
på din notebook og sætte USB-kablet i, så er du klar! 
Når du er færdig, skal du sno USB-kablet i stikket 
rundt om SoundBar og opbevare den i etuiet.
SPA2100/12

Vigtigste nyheder
• Inklusive etui •
Lyd
• Basforbedring: Basrefleks
• Bas-optimering
• Lydforbedring: Digital Klasse-D-forstærker

Tilslutningsmuligheder
• USB: USB 2.0

Komfort
• Nem installation: Plug and Play

Højttalere
• Neodym-magnetsystem

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: Windows 98 SE ME 2000 XP Vista eller 

nyere MAC OS X eller nyere

Indhold af emballage
• Lynstartguide
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