
 

 

„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai 
2,0

SPA3210
Atrodome mielai, bet linksminamės 

kaip reikiant
Puikiai tinkame muzikai, balsui ir garso takeliams! Tiesiog prijunkite mus prie savo nešiojamojo 
kompiuterio ar MP3 grotuvo, kad pagyvintume jūsų muziką ir garsus, suteikdami nuostabią 
klausymo patirtį. Patogus laidų valdymas taip pat reiškia, kad stalo paviršius bus tvarkingas!

Visiškai lengva
• Kabelio ilgis gali kisti
• Patogus laidų valdymas
• Patogus garsiakalbių priekinio garso ir maitinimo reguliatorius
• Jokių rūpesčių, sutaupoma vietos su 2,0 kanalų stereo

Klausykitės su malonumu
• 10 W garso išvesties galia
• Sodrūs žemieji dažniai
• Sodrūs ir aiškūs vokalai
• Stereofoninių ausinių lizdas

Mums tinka bet kokia medija
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais ir internetiniais vaizdo įrašais
• Mes veikiame su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu



 10 W garso išvesties galia

Sodrių žemųjų dažnių spinduliuotuvai su 10 W 
išvesties galia leidžia mažiems garsiakalbiams atkurti 
žemuosius dažnius veiksmingiau nepaisant jų dydžio. 
Taigi, sodresni žemieji dažniai ir mažiau užimamos 
vietos!

Kabelio ilgis gali kisti

Lengvas kabelio valdymas padeda sutvarkyti 
netvarkingus laidus, kad stalo paviršius būtų 
tvarkingas; kabelio ilgis yra reguliuojamas, kad atitiktų 
jūsų poreikius.

Mėgaukitės muzika / žaidimais / filmais / 
vaizdo įrašais

Puikus priedas jūsų nešiojamajam kompiuteriui: galite 
klausytis multimedijos muzikos ir žiūrėti vaizdo 
įrašus su puikia garso kokybe.
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Ypatybės
MacPC

• Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas
Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

18,84 x 15,73 x 11,75 cm
• Svoris: 1,015 kg

Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
• Muzikos galia: 10 W
• Išvesties galia (RMS): 2 X 2,5 W
• Garsumo reguliatorius: Analoginis garso 

reguliatorius
• Laidai: Fiksuoti laidai

Garsiakalbiai
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 X 2 col.

Prijungimo galimybė
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Patogumas
• Įjungimo rodymas

Pakuotės turinys
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Abu
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 49188 8
• Bendras svoris: 1,398 kg
• Grynasis svoris: 1,026 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Iškilimas
• Pakuotės svoris: 0,372 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 49190 1
• Bendras svoris: 6,269 kg
• Outer carton (L x W x H): 51,5 x 41,5 x 16 cm
• Grynasis svoris: 4,104 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4
• Pakuotės svoris: 2,165 kg
•
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