„Philips“
Nešiojamojo kompiuterio
USB garsiakalbiai

Įkraunami per USB
Garso įvestis

SPA2210

Atrodome mielai, bet linksminamės
kaip reikiant!
Puikiai tinkame muzikai, balsui ir garso takeliams! Tiesiog prijunkite mus prie savo nešiojamojo
kompiuterio ar MP3 grotuvo, kad pagyvintume jūsų muziką ir garsus, suteikdami nuostabią
klausymo patirtį. Patogus laidų valdymas taip pat reiškia, kad stalo paviršius bus tvarkingas!
Visiškai lengva
• Kabelio ilgis gali kisti
• USB kištukas maitinimui
• Patogus laidų valdymas
• Patogus garsiakalbių priekinio garso ir maitinimo reguliatorius
• Jokių rūpesčių, sutaupoma vietos su 2,0 kanalų stereo
• Žalieji produktai
Klausykitės su malonumu
• Sodrūs žemieji dažniai
Mums tinka bet kokia medija
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais ir internetiniais vaizdo įrašais
• Mes veikiame su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu
• Nedidelės energijos sąnaudos
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Nešiojamojo kompiuterio USB garsiakalbiai
Įkraunami per USB Garso įvestis

Specifikacijos
Gaminio matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D):
17,4 x 11 x 12 cm
• Svoris: 0,53 kg

Garsas

• Žemųjų dažnių patobulinimas: Žemųjų dažnių
stiprinimas
• Garsumo reguliatorius: Analoginis garso
reguliatorius

Garsiakalbiai

• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 col.

Prijungimo galimybė

• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm
jungtis) 1x
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Patogumas

• Įjungimo rodymas
• Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas

Sistemos reikalavimai

• Operacinė sistema: „Windows 98 SE“ / ME / 2000

Ypatybės
/ XP / „Vista“ ar naujesnė, „MAC OS X“ ar
naujesnė
• USB: Laisvas USB prievadas

Kabelio ilgis gali kisti

Pakuotės turinys

• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Palydovų skaičius: 2

Išorinė kartoninė dėžutė

•
•
•
•
•
•

GTIN: 1 87 12581 49189 2
Bendras svoris: 2,95 kg
Outer carton (L x W x H): 24,1 x 20,6 x 22,5 cm
Grynasis svoris: 2,176 kg
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
Pakuotės svoris: 0,774 kg

Pakavimo matmenys

• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D):
20 x 10,7 x 11,7 cm
• EAN: 87 12581 49189 5
• Bendras svoris: 0,7 kg
• Grynasis svoris: 0,544 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,156 kg

Lengvas kabelio valdymas padeda sutvarkyti
netvarkingus laidus, kad stalo paviršius būtų
tvarkingas; kabelio ilgis yra reguliuojamas, kad atitiktų
jūsų poreikius.

Mėgaukitės muzika / žaidimais / filmais /
vaizdo įrašais

•

PC Mac
Puikus priedas jūsų nešiojamajam kompiuteriui: galite
klausytis multimedijos muzikos ir žiūrėti vaizdo
įrašus su puikia garso kokybe.

Sodrūs žemieji dažniai

Šis „Philips“ kompiuterio garsiakalbis atkuria geros
kokybės garsą su sodriais žemaisiais dažniais iš
garsiakalbių sistemos.

USB kištukas maitinimui
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USB laidą patogu naudoti, nes galima prijungti ir
naudoti: jį galite įkišti į bet kokią USB jungtį, o jūsų
nešiojamasis kompiuteris automatiškai atpažįsta tai
kaip keičiamą USB talpiosios atminties įrenginį.

