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SPA3210B
Δείχνουμε χαριτωμένα αλλά ξέρουμε 

να διασκεδάζουμε έντονα
Παίζουμε υπέροχη μουσική, φωνητικά και soundtrack! Απλά συνδέστε μας στο notebook ή το MP3 

player και θα σας προσφέρουμε μια μοναδική εμπειρία ακρόασης ζωντανεύοντας τη μουσική και 

τους ήχους σας. Με την πρακτική διαχείριση καλωδίων έχετε και μια τακτοποιημένη επιφάνεια 

εργασίας!

Πραγματικά εύκολο
• Μεταβλητό μήκος καλωδίου
• Πρακτική διαχείριση καλωδίων
• Πρακτικός έλεγχος έντασης και λειτουργίας μπροστινού ηχείου
• Εξοικονόμηση χώρου χωρίς προβλήματα με στερεοφωνικό ήχο 2.0 καναλιών
• Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν

Απολαυστική ακρόαση
• Ισχύς εξόδου ήχου 10W
• Πλούσια μπάσα
• Πεντακάθαρος ήχος
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

Μπορούμε να παίξουμε περιεχόμενο από όλα τα μέσα
• Απολαύστε μουσική, παιχνίδια, ταινίες και online βίντεο
• Συνεργαζόμαστε με MAC και PC



 Ισχύς εξόδου ήχου 10W

Οι ισχυροί ακτινοβολητές μπάσων με έξοδο 10W 
επιτρέπουν στα μικρά ηχεία την πιο 
αποτελεσματική αναπαραγωγή συχνοτήτων 
μπάσων χωρίς την ανάγκη αύξησης του μεγέθους 
τους. Έτσι έχετε καλύτερα μπάσα σε μικρότερο 
χώρο!

Μεταβλητό μήκος καλωδίου

Η εύκολη διαχείριση καλωδίων σάς βοηθά να 
οργανώσετε την ακαταστασία των καλωδίων για 
να έχετε ένα τακτοποιημένο γραφείο. Επίσης, το 
μήκος καλωδίου ρυθμίζεται για να ταιριάζει στις 
ανάγκες σας.

Απολαύστε μουσική/παιχνίδια/ταινίες/
βίντεο

Ο ιδανικός σύντροφος για φορητούς υπολογιστές 
και netbook, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε 
μουσική και βίντεο πολυμέσων με εξαιρετική 
ποιότητα ήχου.

Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν της 
Philips

Πιστοποιημένο από τη Royal Philips Electronics ως 
προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Ένα προϊόν 
φιλικό προς το περιβάλλον συνεπάγεται ότι η 
απόδοση της συσκευής είναι τουλάχιστον 10% 
καλύτερη από αυτή των κύριων ανταγωνιστών σε 
επιλεγμένα θέματα βιωσιμότητας (π.χ ενεργειακή 
απόδοση, βάρος προϊόντος, διαχείριση κύκλου 
ζωής, κ.λπ.).
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Προδιαγραφές
Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

18,84 x 15,73 x 11,75 εκ.
• Βάρος: 1,015 κ.

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: Ανάκλαση μπάσων
• Ισχύς: 10 W
• Ισχύς (RMS): 2 x 2,5 W
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: 2 X 2"

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου για δεδομένα: 1 υποδ. στερεοφ. 
ήχου (υποδ. 3,5 χιλ.)

• Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Αριθμός δορυφόρων: 2

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Αμφότεροι
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

25 x 21,7 x 12,4 εκ.
• EAN: 87 12581 61664 9
• Μικτό βάρος: 1,398 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,026 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Μπλίστερ
• Καθαρό απόβαρο: 0,372 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 6,269 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

51,5 x 41,5 x 16 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,104 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 2,165 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61664 6
•
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