
 

 

Philips
Piezīmjdatora USB skaļruņi

Ar bar. no USB
Audio ieeja

SPA2210
Lielisks izskats, lieliska 

darbība!
Lieliski piemēroti mūzikas, balss un filmas ierakstu atskaņošanai! Vienkārši pievienojiet 
skaļruņus savam piezīmjdatoram vai MP3 atskaņotājam, un tie atdzīvinās jūsu mūziku un skaņu, 
lai spētu jums sniegt klausīšanās baudu. Ērtais vadu izkārtojums nodrošina arī kārtību uz galda!

Patiešām vienkārši
• Maināms vada garums
• USB savienojums barošanai
• Parocīga kabeļu pārvaldība
• Ērtas skaļuma un strāvas vadīklas skaļruņu priekšpusē
• Novērš jucekli un ietaupa vietu ar 2.0 stereo kanālu
• Zaļais produkts

Klausieties ar baudu
• Bagātīga zemās frekvences skaņa

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



 Maināms vada garums

Vienkārša vadu pārvaldība palīdz novērst vadu jucekli, 
lai uzturētu galdu kārtībā, un vadu garumu ir 
iespējams pielāgot jūsu vajadzībām.

Izbaudiet mūziku/spēles/filmas/video

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

Bagātīga zemās frekvences skaņa

Šis Philips PC skaļrunis nodrošina labu skaņas 
kvalitāti un bagātīgu zemo frekvenču skaņu no 
skandu sistēmas.

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.
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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): 

17,4 x 11 x 12 cm
• Svars: 0,53 kg

Skaņa
• Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: Zemās 

frekvences skaņas pastiprinājums
• Skaļuma vadība: Analoga skaļuma vadība

Skaļruņi
• Satelītskaļruņa draiveri: 2"

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
• GTIN: 1 87 12581 49189 2
• Bruto svars: 2,95 kg
• Outer carton (L x W x H): 24,1 x 20,6 x 22,5 cm
• Neto svars: 2,176 kg
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
• Taras svars: 0,774 kg

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

20 x 10,7 x 11,7 cm
• EAN: 87 12581 49189 5
• Bruto svars: 0,7 kg
• Neto svars: 0,544 kg
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Taras svars: 0,156 kg
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