
 

 

Philips
Multimedya Hoparlörleri 
2.0

SPA3210
Sevimli görünürüz ama çılgınlar 

gibi parti yaparız
Müzik ve ses konusunda harikayız! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza veya 
MP3 çalarınıza bağlamak; mükemmel bir dinleme deneyimi için müziğinize ve seslerinize 
hayat veririz. Kullanışlı kablo yönetimi, düzenli bir masa üstü anlamına gelir!

Gerçekten kolay
• Kablo uzunluğu değișebilir
• Kullanıșlı kablo yönetimi
• Hoparlör önünde kullanıșlı ses ve güç kontrolü
• 2.0 Kanal Stereo ile zahmetsiz, yer kazandıran tasarım

Dinleme keyfi
• 10W ses çıkıș gücü
• Zengin bas
• Berrak ve net vokaller
• Stereo kulaklık jakı

Her ortamla çalabiliriz
• Müziğin, oyunların, filmlerin ve çevrimiçi videoların keyfini çıkarın
• MAC ve PC ile çalıșıyorum



 10W ses çıkıș gücü

10W çıkıșlı zengin bas radyatörleri, küçük 
hoparlörlerin boyutlarını büyütmeden bas 
frekanslarını etkili șekilde üretmesini sağlar. Yani, 
daha az yer ile daha iyi bas!

Kablo uzunluğu değișebilir

Kolay kablo yönetimi, dağınık kabloları toparlamanıza 
yardımcı olarak düzenli bir masanız olmasını sağlar ve 
kablo uzunluğu ihtiyaçlarınızı karșılayacak șekilde 
ayarlanabilir.

Müziğin/oyunların/filmlerin/videoların 
keyfini çıkarın

Dizüstü bilgisayarınız ve netbook'unuz için 
mükemmel bir çevrebirim cihazıdır; böylece 
multimedya müzik ve video dosyalarını mükemmel 
ses kalitesiyle oynatabilirsiniz.
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Özellikler
MacPC

• Kurulum Kolaylığı: Tak ve Çalıștır
Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 

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

Ses
• Bas geliștirme: Bas refleks
• Müzik Gücü: 10 W
• Çıkıș gücü (RMS): 2 X 2,5W
• Ses Seviyesi Kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Uydu hoparlör sürücüleri: 2 X 2 inç

Bağlanabilirlik
• Veri için ses giriși: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x
• Kablo uzunluğu: 1,5 m
• Konektör: 3,5 mm stereo

Kullanılabilirlik
• Güç açık göstergesi

Ambalaj içeriği
• Hızlı kurulum kılavuzu
• Uydu sayısı: 2

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Her ikisi
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 49188 8
• Brüt ağırlık: 1,398 kg
• Net ağırlık: 1,026 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Blister
• Dara ağırlığı: 0,372 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 49190 1
• Brüt ağırlık: 6,269 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 51,5 x 41,5 x 16 cm
• Net ağırlık: 4,104 kg
• Kutudaki paket sayısı: 4
• Dara ağırlığı: 2,165 kg
•
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