
 

 

Philips
USB тонколони за 
преносим компютър

SPA2210
На вид сме сладки, но 

купонясваме здраво!
Страхотни сме за музика, глас и звук! Просто ни свържете с вашия преносим компютър или 
MP3 плейър и ще съживим вашите мелодии и звуци за едно прекрасно усещане при слушане. 
При това, удобното подреждане на кабелите означава, че бюрото ви няма да се претрупва!

Наистина лесно
• Дължината на кабела може да се променя
• USB куплунг за захранване
• Удобно подреждане на кабелите
• Удобно управление пред тонколоните на силата на звука и захранването
• Без затруднения, с пестене на място и с 2.0-канален стерео звук
• Екологичен продукт

Слушайте с удоволствие
• Плътен бас

Можем да работим с всякакви носители
• Ползвайте с удоволствие музика, игри, филми и онлайн видео
• Работим с Mac и PC
• Ниско потребление на енергия



 Дължината на кабела може да се 
променя

Лесното подреждане на кабелите помага за 
организиране на заплетени кабели, за да бъде 
бюрото ви чисто. Дължината на кабела може да 
се регулира според нуждите ви.

Ползвайте с удоволствие музика, игри, 
филми и видео

Идеална добавка към преносимия ви компютър, 
за да можете да възпроизвеждате мултимедийни 
музикални и видео файлове с отлично качество на 
звука.

Плътен бас

Осигуряват добро качество на звука с плътен бас 
от система с кутии на високоговорителите.

USB куплунг за захранване

С удобството на Plug and Play, USB кабелът влиза 
директно в произволен USB порт и преносимият 
ви компютър разпознава автоматично уреда като 
USB външна памет със сменяем носител.
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Акценти
MacPC

2000 XP Vista или по-нова версия, MAC OS X •
Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

16,5 x 10,5 x 13,5 см
• Тегло: 0,564 кг

Звук
• Подобрение на басите: Усилване на басите
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 
регулатор за сила на звука

Високоговорители
• Сателитни мембрани на високоговорителите: 2"

Възможности за свързване
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• USB: USB 2.0

Удобство
• Индикатор за захранване
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows 98 SE ME 

или по-нова версия
• USB: Свободен USB порт

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
• Брой сателити: 2

Външен кашон
• GTIN: 1 87 12581 49189 2
• Бруто тегло: 1,87 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 37,5 x 21,5 x 14,5 см
• Нето тегло: 1,146 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 0,724 кг

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Залъгалка
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 17,5 x 12,5 см
• EAN: 87 12581 49189 5
• Бруто тегло: 0,85 кг
• Нето тегло: 0,573 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Залъгалка
• Тегло на опаковката: 0,277 кг
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