
 

 

Philips
USB hangsugárzók 
notebookhoz

SPA2210V
Helyesek vagyunk, de a buliban 

nem ismerünk tréfát!
Csodálatosan visszaadjuk a zenei és hangfelvételeket! Csak csatlakoztasson minket egy notebookhoz 

vagy MP3-lejátszóhoz, és mi, a zenei és hangfelvételeket életre keltve, csodás hangélményt varázsolunk. 

Praktikus kábelkezelésünknek köszönhetően még az íróasztalon sem lesz rendetlenség!

Igazán egyszerű
• Többféle kábelhosszúság
• USB-csatlakozós tápellátás
• Kényelmes kábelkezelés
• A hangsugárzó előlapján állítható a hangerő, és kapcsolható be és ki a készülék
• Helytakarékos, praktikus megoldás 2.0 csatornás sztereó berendezéssel

A hallgatás öröme
• Teltebb mélyhang

Bármilyen médiával boldogulunk
• Zene, játékok, filmek és online videók
• MAC- és PC-kompatibilis
• Alacsony áramfogyasztás



 Többféle kábelhosszúság

Az egyszerű kábelelvezetésnek köszönhetően nincs 
több kábelgubanc és rendetlenség az íróasztalon. A 
kábelhosszúság igény szerint állítható.

Zene, játékok, filmek és videók

A tökéletes társ notebookjához és netbookjához, 
hogy nagyszerű hangminőségben játszhasson le 
multimédiás zenét és videókat.

Teltebb mélyhang

Jó hangminőség és telt mélyhangzás a dobozos 
hangsugárzó rendszerből.

USB-csatlakozós tápellátás

A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek 
köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB 
aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja 
automatikusan azonosítja azt, mint külső USB 
eszközt.
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Fénypontok
MacPC

• USB: Szabad USB-port • Táratömeg: 0,223 kg
•

Hang
• mélyhangkiemelés: Mélyhangkiemelés
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó

Hangszórók
• Szatellithangszóró meghajtók: 2"

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió 

(3,5 mm-es csatlakozó)
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény: Van
• Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista vagy 

újabb, MAC OS X vagy újabb

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató: Van
• Szatellithangszórók száma: 2

Külső kartondoboz
• EAN: 87 12581 49600 5
• Bruttó tömeg: 1,89496 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

37,5 x 21,5 x 16 cm
• Nettó tömeg: 1,13896 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Táratömeg: 0,756 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 17,5 x 12,7 cm
• EAN: 87 12581 49599 2
• Bruttó tömeg: 0,79248 kg
• Nettó tömeg: 0,56948 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
Kiadás dátuma  
2018-03-30

Verzió: 5.0.5

12 NC: 8670 000 55227
EAN: 87 12581 49599 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. 
céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
USB hangsugárzók notebookhoz

http://www.philips.com

