
 

 

Philips
USB-luidsprekers voor 
notebooks

Werkt via de USB-aansluiting
Audio-ingang

SPA2210W
Schattige feestbeesten!

met deze PC-luidspreker
Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks! Sluit de SPA2210W/10 aan op een notebook 
of MP3-speler voor ongekend luisterplezier. Het handige kabelbeheer voorkomt een 
rommelig bureau vol kabels.

Superhandig
• Kabellengte kan worden aangepast
• USB-voedingsstekker
• Handig kabelbeheer
• U kunt het volume aan de voorzijde van de luidspreker aanpassen en ook kunt u het apparaat 

hier in- en uitschakelen
• Opgeruimd en ruimtebesparend met 2.0 Channel Stereo
• Groen product

Geluid om van te genieten
• Rijke bas

Geschikt voor alle media
• Geniet van muziek, games, films en onlinevideo's
• Geschikt voor MAC en PC
• Laag energieverbruik



 Kabellengte kan worden aangepast

Met het eenvoudige kabelbeheer kunt u slordige 
kabels netjes opbergen, zodat u een opgeruimd 
bureau hebt. U kunt de kabellengte aanpassen, zodat 
u precies krijgt wat u nodig hebt.

Geniet van muziek/games/films/video's

De perfecte metgezel voor uw notebook of 
netbook. Speel multimediamuziek en -video's af met 
een geweldige geluidskwaliteit.

Rijke bas

Deze Philips PC-luidspreker biedt een goede 
geluidskwaliteit met een rijke baservaring via een 
luidsprekerboxsysteem.

USB-voedingsstekker
Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op 
een willekeurige USB-poort en uw notebook 
herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.
SPA2210W/10

Kenmerken
MacPC

• Besturingssysteem PC: Windows 98 SE ME 2000 • Gewicht van de verpakking: 0,156 kg
•

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

17,4 x 11 x 12 cm
• Gewicht: 0,53 kg

Geluid
• Verbeterd basgeluid: Bass Boost
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling

Luidsprekers
• Satellietluidsprekers: 2 inch

Connectiviteit
• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio 

(aansluiting 3,5 mm) 1x
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Gemak
• "Apparaat aan"-indicatie
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play

Systeemvereisten

XP Vista of hoger MAC OS X of hoger
• USB: Vrije USB-poort

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding
• Aantal satellieten: 2

Omdoos
• Brutogewicht: 2,95 kg
• Omdoos (L x B x H): 24,1 x 20,6 x 22,5 cm
• Nettogewicht: 2,176 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
• Gewicht van de verpakking: 0,774 kg
• GTIN: 1 87 12581 61661 5

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Beide
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

20 x 10,7 x 11,7 cm
• EAN: 87 12581 61661 8
• Brutogewicht: 0,7 kg
• Nettogewicht: 0,544 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Display
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