
 

 

Philips
Altifalantes multimédia 2.0

SPA2201
Tamanho pequeno, som grande

Pequenos, mas óptimos, pode utilizar estes altifalantes USB para portátil numa ficha USB 
de baixo consumo. Desfrute de qualquer suporte multimédia para música, jogos, filmes 
e vídeos online - e funcionam com MAC e PC.

O prazer de ouvir
• Som estéreo

Realmente fácil
• Ficha USB para alimentação
• Sem confusões, compacto com canal estéreo 2.0
• Produto verde

Reproduzimos qualquer suporte multimédia
• Funcionamos com MAC e PC
• Desfrute de música, jogos, filmes e vídeos on-line
• Baixo consumo de energia



 Desfrute de música/jogos/filmes/vídeo

O parceiro perfeito para o seu computador portátil 
e netbook, para que possa reproduzir música e 
vídeos multimédia com uma excelente qualidade de 
som.

Ficha USB para alimentação

Com a comodidade da função de plug-and-play, o 
cabo USB é ligado directamente a qualquer porta 
USB e o seu notebook reconhece-os 
automaticamente como dispositivo de 
armazenamento de massa USB amovível.

Produto verde da Philips

Certificado pela Royal Philips Electronics como 
Produto verde. Um Produto verde implica que o 
desempenho do aparelho é, no mínimo, 10% melhor 
do que os seus maiores concorrentes relativamente 
a questões de sustentabilidade (p. ex. eficiência 
energética, peso do produto, gestão do ciclo de vida, 
etc.).
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Destaques
MacPC

• Topo de Gama Verde
•

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
• Melhoramento dos graves: Bass Boost
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Fios: Fios fixos
• Frequência de resposta: 110 Hz - 20 k Hz a 10 

dB Hz

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controladores de altifalantes satélite: 1,5"

Conectividade
• Entrada 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

Funcionalidades
• Indicador de ligado
• Facilidade de Instalação: Plug & Play

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE ME 2000 

XP Vista ou superior MAC OS X superior
• USB: Porta USB livre

Conteúdo da embalagem
• Manual de instalação rápida
• Número de satélites: 2

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

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

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• 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 incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,119 kg
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