
 

Philips
Głośniki multimedialne 2.0

SPA3200
Smart Sound Solution

Głośniki SPA3200 umożliwiają dzielenie się muzyką z urządzeń multimedialnych lub 
słuchanie jej przez słuchawki. Są one łatwe w podłączeniu, mają stylowy wygląd i 
zapewniają bogate, głębokie brzmienie niskich tonów.

Niezrównana wydajność basów
• Technologia wzmocnienia tonów niskich zapewniająca głębsze, bogatsze basy

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.
• Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
 



 Technologia wzmocnienia tonów niskich
Wyjątkowa konstrukcja pozwala uzyskać głębsze i 
bogatsze basy niż można oczekiwać od tak małej 
obudowy.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Złącze słuchawkowe
Zestaw głośników zawiera dodatkowe złącze 
umożliwiające podłączenie słuchawek, 
umożliwiających jeszcze głębsze przeżywanie muzyki 
kiedykolwiek zechcesz.
SPA3200/00

Zalety
Data wydania 2009-05-31

Wersja: 4.0.10

12 NC: 9082 100 05122
EAN: 87 10895 93205 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Analogowe 

wzmocnienie tonów niskich, System Bass Reflex
• Pasmo przenoszenia: 85 – 20 000 Hz
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 10 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2,5 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2 x 3 cale

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Słuchawki: 3,5 mm
• Zasilanie: 220 V AC, 50 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Stały
• Karta gwarancyjna

Dane opakowania
• 12NC: 908210005122
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932059
• Waga brutto: 1,5 kg
• Wysokość: 294 mm
• Długość: 155 mm
• Szerokość: 78 mm
• Ilość: 1
• Ciężar opakowania: 0,2 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 12
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948937
• Ciężar opakowania: 1,1 kg
• Waga brutto: 19,1 kg
• Długość: 600 mm
• Szerokość: 320 mm
• Wysokość: 245 mm
• 12NC: 908210005122
•
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