
 

 

Philips
Caixas acústicas multimídia 
2.0

SPA2201
Design pequeno, som potente

Caixas acústicas pequenas mas potentes, com uma conexão USB e baixo consumo de 
energia. Curta todos os tipos de mídia, como músicas, jogos, filmes e vídeos online. 
Funcionam com MAC e PC.

Prazer em ouvir
• Som estéreo

Fácil de usar
• Plugue USB para alimentação
• Design compacto, sem complicação e som estéreo de dois canais
• Produto Verde

Reproduza todos os tipos de mídia
• Funciona com MAC e PC
• Curta músicas, jogos, filmes e vídeos online
• Baixo consumo de energia



 Curta músicas/jogos/filmes/vídeos

A companhia perfeita para o seu notebook ou 
netbook. Ouça músicas e assista a seus vídeos com 
excelente qualidade de som.

Plugue USB para alimentação

Com o prático recurso Plug and Play, você pode 
conectar diretamente o cabo a qualquer porta USB 
do seu notebook e ele reconhecerá o produto como 
um dispositivo USB de armazenamento removível.

Produto Verde Philips

Certificado pela Royal Philips Electronics como 
Produto Verde. Um Produto Verde apresenta um 
desempenho, pelo menos, 10% maior do que seus 
principais concorrentes em determinados aspectos 
de sustentabilidade (por exemplo, eficiência 
energética, peso do produto, gerenciamento de ciclo 
de vida etc.).
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Destaques
MacPC

• Marca de Produtos ecológicos
•

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

9,6 x 9,6 x 9,8 cm
• Peso: 0,431 kg

Som
• Reforço de graves: Reforço de graves
• Melhor desempenho de alto-falantes: Caixa 

acústica com blindagem magnética
• Controle de volume: Controle de Volume 

Analógico
• Fios: Fios fixos
• Resposta em frequência: 110 Hz - 20 kHz a 10 

dB Hz

Caixas acústicas
• Melhor desempenho de alto-falantes: Caixa 

acústica com blindagem magnética
• Drivers de alto-falantes de satélites: 1,5"

Conectividade
• Entrada de áudio para dados: Áudio estéreo 

(tomada de 3,5 mm) 1x
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• USB: USB 2.0

Praticidade
• Indicação "Ligado"
• Fácil de instalar: Plug & Play

Requisitos de sistema
• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, ME, 

2000, XP, Vista ou superior ou MAC OS X 
superior

• USB: Porta USB livre

Conteúdo da embalagem
• Guia rápido de instalação
• Número de satélites: 2

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 52018 2
• Peso bruto: 2,527 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

26 x 20,6 x 37,6 cm
• Peso líquido: 1,756 kg
• Número de embalagens para o cliente: 4
• Peso da embalagem: 0,771 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

12,6 x 19,5 x 18,4 cm
• EAN: 87 12581 52017 5
• Peso bruto: 0,558 kg
• Peso líquido: 0,439 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
• Peso da embalagem: 0,119 kg
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