
 

 

Philips
Multimediální 
reproduktory 2.0

Napájení přes USB
Audio-in

SPA2201
Malé na pohled, velké na poslech

Tyto malé velké USB reproduktory se připojují k notebooku pomocí rozhraní USB, které 
zaručuje nízkou spotřebu. Užívejte si hudby, her, filmů a online videí, a to na počítačích 
PC i MAC.

Poslouchejte s radostí
• Stereofonní zvuk

Skutečně jednoduché
• Napájecí zástrčka USB
• Bezproblémové dvoukanálové stereo, které šetří místo
• Zelený výrobek

Dokážeme přehrávat všechna média
• Můžete nás použít s počítačem MAC i běžným počítačem
• Vychutnejte si hudbu, hry, filmy a online videa
• Nízká spotřeba energie



 Vychutnejte si hudbu, hry, filmy a videa

Dokonalý doplněk vašeho notebooku nebo 
netbooku, který umožňuje přehrávat multimediální 
hudbu a videa se skvělou kvalitou zvuku.

Napájecí zástrčka USB

Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí 
kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš 
notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní 
paměťové zařízení USB.

Zelený výrobek Philips

Certifikováno společností Royal Philips Electronics 
jako zelený výrobek: Zelený výrobek znamená, že si 
výrobek počíná ve vybraných oblastech spojených 
s problematikou udržitelného rozvoje (např. 
energetická účinnost, hmotnost výrobku, 
management životnosti) alespoň o 10 % lépe než 
hlavní konkurenti.
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Přednosti
MacPC

• Operační systém PC: Windows 98 SE, ME, 2000, 
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 9,6 x 9,6 x 9,8 cm
• Hmotnost: 0,431 kg

Zvuk
• Zvýraznění basů: Zvýraznění basů
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely
• Kmitočtová charakteristika: 110 Hz až 20 kHz při 

10 dB Hz

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Vinutí satelitního reproduktoru: 1,5"

Možnosti připojení
• Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm 

konektor) 1x
• Délka kabelu: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano
• Snadná instalace: Standard Plug & Play

Systémové požadavky

XP, Vista a novější, MAC OS X a novější
• USB: Volný port rozhraní USB

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Počet satelitů: 2

Vnější obal
• EAN: 87 12581 52018 2
• Hrubá hmotnost: 2,527 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 26 x 20,6 x 37,6 cm
• Čistá hmotnost: 1,756 kg
• Počet spotřebitelských balení: 4
• Hmotnost obalu: 0,771 kg

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 12,6 x 19,5 x 18,4 cm
• EAN: 87 12581 52017 5
• Hrubá hmotnost: 0,558 kg
• Čistá hmotnost: 0,439 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,119 kg

Ekologické specifikace
• Označení Green Flagship: Ano
•
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