
 

 

Philips
Multivides skaļruņi 2.0

Ar bar. no USB
Audio ieeja

SPA2201
Maza konstrukcija, jaudīga skaņa

Vizuāli pievilcīgi un lieliski darbībā. Šos USB skaļruņus var klausīties, izmantojot zema 
strāvas patēriņa USB spraudni. Baudiet dažādu multividi, spēlējiet spēles un skatieties 
filmas un tiešsaistes video. Turklāt šie skaļruņi darbojas ar MAC un PC datoriem.

Klausieties ar baudu
• Stereo skaņa

Patiešām vienkārši
• USB savienojums barošanai
• Novērš jucekli un ietaupa vietu ar 2.0 stereo kanālu
• Zaļais produkts

Var atskaņot jebkādus multivides failus
• Darbojas ar MAC un PC datoriem
• Izbaudiet mūziku, spēles, filmas un tiešsaistes videoklipus
• Mazs enerģijas patēriņš



 Izbaudiet mūziku/spēles/filmas/video

Ideāls piederums jūsu piezīmjdatoram un tīmekļa 
klēpjdatoram, lai varētu atskaņot multivides mūziku 
un video ar lielisku skaņas kvalitāti.

USB savienojums barošanai

Izmantojot ērto Plug and Play, USB vadu var tieši 
pievienot jebkurā USB portā, un jūsu piezīmjdators 
automātiski atpazīs šo ierīci kā noņemamu USB 
atmiņas ierīci.

Philips "zaļais produkts"

Royal Philips Electronics sertificēts kā "zaļais 
produkts". "Zaļais produkts" nozīmē, ka ierīces 
veiktspēja vismaz par 10% pārsniedz galveno 
konkurentu ierīču veiktspēju ļoti nozīmīgās 
ilgtspējības jomās (piem., enerģijas lietderība, 
produkta svars, darbmūža pārvaldība utt.).
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Izceltie produkti
MacPC

• PC OS: Windows 98 SE ME 2000 XP Vista vai 
Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

9,6 x 9,6 x 9,8 cm
• Svars: 0,431 kg

Skaņa
• Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: Zemās 

frekvences skaņas pastiprinājums
• Skaļruņa pastiprinājums: Magnētiski ekranēts LSB
• Skaļuma vadība: Analoga skaļuma vadība
• Vadu savienojums: Fiksēts vadu savienojums
• Frekvences reakcija: 110 Hz - 20 k Hz pie 10 dB Hz

Skaļruņi
• Skaļruņa pastiprinājums: Magnētiski ekranēts LSB
• Satelītskaļruņa draiveri: 1,5"

Savienojamība
• Audio ievade datiem: Stereo audio (3,5 mm ligzda) 

1x
• Vada garums: 1,5 m
• Savienotājs: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Lietošanas komforts
• Ieslēgšanas indikators
• Iestatīšanas ērtums: Gatavs lietošanai

Sistēmas prasības

jaunāka versija MAC OS X jaunāka versija
• USB: Brīvs USB ports

Iesaiņojuma saturs
• Īsā uzstādīšanas rokasgrāmata
• Satelītu skaits: 2

Ārējā kartona kaste
• EAN: 87 12581 52018 2
• Bruto svars: 2,527 kg
• Outer carton (L x W x H): 26 x 20,6 x 37,6 cm
• Neto svars: 1,756 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Taras svars: 0,771 kg

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

12,6 x 19,5 x 18,4 cm
• EAN: 87 12581 52017 5
• Bruto svars: 0,558 kg
• Neto svars: 0,439 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,119 kg

Ekoloģiskās specifikācijas
• "Zaļo" produktu līderis
•
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