
 

 

Philips
Multimediehøyttalere 2.0

SPA3210
Vi er søte, men vi fester 

uten hemninger
Vi er flotte for musikk, stemme og lydspor. Du trenger bare å koble oss til den bærbare 
PCen eller MP3-spilleren, så gir vi deg musikken og lydene for å gi deg en flott 
lydopplevelse. Praktisk ledningshåndtering gjør at du også kan få et ryddig skrivebord.

Veldig enkelt
• Kabellengden kan variere
• Praktisk kabelføring
• Praktisk frontkontroll for høyttaler og strømkontroll
• Problemfri og plassbesparende med 2.0 kanal stereo

Lytt med velbehag
• 10 W lydeffekt
• Fyldig bass
• Skarp og klar vokal
• Stereojack for hodetelefon

Vi kan spille av alle medier
• Gled deg over musikk, spill, filmer og videoer på Internett
• Vi fungerer med MAC og PC



 10 W lydeffekt

Fyldige slavebasselementer med 10 W lydeffekt gjør 
små høyttalere i stand til å gjengi bassfrekvenser mer 
effektivt uten å måtte øke størrelsen. Dermed får du 
bedre bass på mindre plass.

Kabellengden kan variere

Enkel kabelføring bidrar til å organisere rotete 
kabler, slik at du får et ryddig skrivebord, og 
kabellengden kan justeres etter behov.

Gled deg over musikk/spill/filmer/video

Den perfekte følgesvennen til den bærbare PCen og 
nett-PCen, slik at du kan spille av multimediemusikk 
og -videoer med fantastisk lydkvalitet.
SPA3210/10

Høydepunkter
MacPC

• Enkel installering: Plug-and-Play
Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 18,84 x 15,73 x 11,75 cm
• Vekt: 1,015 kg

Lyd
• Bassforbedring: Bassrefleks
• Musikkeffekt: 10 W
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 2,5 W
• Volumkontroll: Analog volumkontroll
• Ledninger: Faste ledninger

Høyttalere
• Satellitthøyttalerelementer: 2 x 2"

Tilkoblingsmuligheter
• Lydinngang for data: Stereolyd (3,5 mm 

jack(kontakt)) 1 x
• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

Innhold i esken
• Hurtiginstallasjonsveiledning
• Antall satellitter: 2

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Begge
• Emballasjemål (B x H x D): 25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 49188 8
• Bruttovekt: 1,398 kg
• Nettovekt: 1,026 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Blister
• Taravekt: 0,372 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 49190 1
• Bruttovekt: 6,269 kg
• Yttereske (L x B x H): 51,5 x 41,5 x 16 cm
• Nettovekt: 4,104 kg
• Antall emballasjer: 4
• Taravekt: 2,165 kg
•
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