
 

 

Philips
Altifalantes USB para 
portátil

SPA2210R
Temos um ar delicado, mas 

gostamos de festa rija!
Somos óptimos para música, voz e bandas sonoras! Ligue-nos ao seu portátil ou leitor 
MP3 e nós daremos vida à sua música e sons para uma experiência de audição excelente. 
Uma prática gestão de cabos assegura que a sua secretária está sempre arrumada!

Realmente fácil
• Comprimento do cabo pode variar
• Ficha USB para alimentação
• Cómoda gestão de cabos
• Controlo de volume e potência convenientemente colocado na parte dianteira do altifalante
• Sem confusões, compacto com canal estéreo 2.0
• Produto verde

O prazer de ouvir
• Graves ricos

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



 Comprimento do cabo pode variar

A arrumação facilitada de cabos ajuda-o a organizar 
a confusão de forma a poder ter uma secretária 
arrumada e o comprimento do cabo pode ser 
ajustado de acordo com as suas necessidades.

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.

Graves ricos

Eles proporcionam uma boa qualidade de som com 
uma experiência de graves rica a partir de um 
sistema de caixa de altifalante compacto.

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.
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Destaques
MacPC

• sistema operativo do PC: Windows 98 SE ME 2000 • Tara: 0,277 kg
•

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16,5 x 10,5 x 13,5 cm
• Peso: 0,564 kg

Som
• Melhoramento dos graves: Bass Boost
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume

Altifalantes
• Controladores de altifalantes satélite: 2"

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

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

Requisitos do Sistema

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
• Peso bruto: 1,87 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37,5 x 21,5 x 14,5 cm
• Peso líquido: 1,146 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Tara: 0,724 kg
• GTIN: 1 87 12581 61662 2

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,5 x 12,5 cm
• EAN: 87 12581 61662 5
• Peso bruto: 0,85 kg
• Peso líquido: 0,573 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
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