
 

 

Philips
Ηχεία USB για notebook

Τροφοδοσία μέσω USB
Είσοδος ήχου

SPA2210
Δείχνουμε χαριτωμένα 

αλλά τα σπάμε!
Παίζουμε υπέροχη μουσική, φωνητικά και soundtrack! Απλά συνδέστε μας στο notebook ή το MP3 

player και θα σας προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης ζωντανεύοντας τη μουσική και 

τους ήχους σας. Με την πρακτική διαχείριση καλωδίων έχετε και μια τακτοποιημένη επιφάνεια 

εργασίας!

Πραγματικά εύκολο
• Μεταβλητό μήκος καλωδίου
• Βύσμα USB για ισχύ
• Πρακτική διαχείριση καλωδίων
• Πρακτικός έλεγχος έντασης και λειτουργίας μπροστινού ηχείου
• Εξοικονόμηση χώρου χωρίς προβλήματα με στερεοφωνικό ήχο 2.0 καναλιών
• Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν

Απολαυστική ακρόαση
• Πλούσια μπάσα

Μπορούμε να παίξουμε περιεχόμενο από όλα τα μέσα
• Απολαύστε μουσική, παιχνίδια, ταινίες και online βίντεο
• Συνεργαζόμαστε με MAC και PC
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος



 Μεταβλητό μήκος καλωδίου

Η εύκολη διαχείριση καλωδίων σάς βοηθά να 
οργανώσετε την ακαταστασία των καλωδίων για 
να έχετε ένα τακτοποιημένο γραφείο. Επίσης, το 
μήκος καλωδίου ρυθμίζεται για να ταιριάζει στις 
ανάγκες σας.

Απολαύστε μουσική/παιχνίδια/ταινίες/
βίντεο

Ο ιδανικός σύντροφος για φορητούς υπολογιστές 
και netbook, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε 
μουσική και βίντεο πολυμέσων με εξαιρετική 
ποιότητα ήχου.

Πλούσια μπάσα

Αυτό το ηχείο υπολογιστή της Philips προσφέρει 
καλή ποιότητα ήχου και μια πλούσια εμπειρία 
μπάσων από ένα σύστημα κουτιού ηχείου.

Βύσμα USB για ισχύ

Χάρη στην πρακτικότητα plug-and-play, το 
καλώδιο USB συνδέεται απευθείας σε 
οποιαδήποτε θύρα USB και το notebook το 
αναγνωρίζει αυτόματα ως συσκευή μαζικής 
αποθήκευσης USB.
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Χαρακτηριστικά
MacPC

SE ME 2000 XP Vista ή μεταγενέστερη έκδοση, • Καθαρό απόβαρο: 0,156 κ.
•

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

17,4 x 11 x 12 εκ.
• Βάρος: 0,53 κ.

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: Ενίσχυση μπάσων
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: 2"

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου για δεδομένα: 1 υποδ. στερεοφ. 
ήχου (υποδ. 3,5 χιλ.)

• Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows 98 

MAC OS X ή μεταγενέστερη έκδοση
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Αριθμός δορυφόρων: 2

Εξωτερική συσκευασία
• GTIN: 1 87 12581 49189 2
• Μεικτό βάρος: 2,95 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

24,1 x 20,6 x 22,5 εκ.
• Καθαρό βάρος: 2,176 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 0,774 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

20 x 10,7 x 11,7 εκ.
• EAN: 87 12581 49189 5
• Μεικτό βάρος: 0,7 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,544 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
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