
 

 

Philips
USB reproduktory pro 
notebook

SPA2210V
Vypadáme roztomile, ale na večírku 

to umíme tvrdě rozjet!
Jsme skvělé pro hudbu, hlas i hudební podklad filmů. Připojte nás k notebooku nebo MP3 
přehrávači a my oživíme hudbu a zvuky a výsledkem bude skvělý zážitek z poslechu. 
Praktický systém pro uspořádání kabeláže znamená, že zůstane uklizený i váš stůl!

Skutečně jednoduché
• Délka kabelu je nastavitelná
• Napájecí zástrčka USB
• Šikovný systém pro uspořádání kabeláže
• Pohodlné ovládání hlasitosti a napájení předního reproduktoru
• Bezproblémové dvoukanálové stereo, které šetří místo

Poslouchejte s radostí
• Hluboké basy

Dokážeme přehrávat všechna média
• Vychutnejte si hudbu, hry, filmy a online videa
• Můžete nás použít s počítačem MAC i běžným počítačem
• Nízká spotřeba energie



 Délka kabelu je nastavitelná

Jednoduchý systém pro uspořádání kabeláže pomáhá 
zorganizovat kabely, abyste měli uklizený stůl, a délka 
kabelů je nastavitelná dle vašich potřeb.

Vychutnejte si hudbu, hry, filmy a videa

Dokonalý doplněk vašeho notebooku, který 
umožňuje přehrávat multimediální hudbu a video ve 
skvělé kvalitě zvuku.

Hluboké basy

Zaručují dobrou kvalitu zvuku a hluboké basy 
reproduktorové soustavy.

Napájecí zástrčka USB

Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí 
kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš 
notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní 
paměťové zařízení USB.
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Přednosti
MacPC

• USB: Volný port rozhraní USB
Zvuk
• Zvýraznění basů: Zvýraznění basů
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti

Reproduktory
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2" (5 cm)

Možnosti připojení
• Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm 

konektor) 1x
• Délka kabelu: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano
• Snadná instalace: Standard Plug & Play

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows 98 SE, ME, 2000, 

XP, Vista a novější, MAC OS X a novější

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Počet satelitů: 2

Vnější obal
• EAN: 87 12581 49600 5
• Hrubá hmotnost: 1,89496 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 37,5 x 21,5 x 16 cm
• Čistá hmotnost: 1,13896 kg
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hmotnost obalu: 0,756 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 19,5 x 17,5 x 12,7 cm
• EAN: 87 12581 49599 2
• Hrubá hmotnost: 0,79248 kg
• Čistá hmotnost: 0,56948 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,223 kg
•
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