
 

 

Philips
Multimédiás hangszórók 
2.0

SPA3210B
Helyesek vagyunk, de a buliban 

nem ismerünk tréfát
Csodálatosan visszaadjuk a zenei és hangfelvételeket! Csak csatlakoztasson minket egy notebookhoz 

vagy MP3-lejátszóhoz, és mi, a zenei és hangfelvételeket életre keltve, csodás hangélményt varázsolunk. 

Praktikus kábelkezelésünknek köszönhetően még az íróasztalon sem lesz rendetlenség!

Igazán egyszerű
• Többféle kábelhosszúság
• Kényelmes kábelkezelés
• A hangsugárzó előlapján állítható a hangerő, és kapcsolható be és ki a készülék
• Helytakarékos, praktikus megoldás 2.0 csatornás sztereó berendezéssel
• Környezetbarát termék

A hallgatás öröme
• 10 W hangkimeneti teljesítmény
• Teltebb mélyhang
• Éles és tiszta énekhang
• Sztereo fejhallgató-csatlakozó

Bármilyen médiával boldogulunk
• Zene, játékok, filmek és online videók
• MAC- és PC-kompatibilis



 10 W hangkimeneti teljesítmény

Telt mélyhangsugárzók 10 W hangkimeneti 
teljesítménnyel – a hangsugárzók, kis méretük 
ellenére, hatékonyabban adják vissza az alsó 
mélyhangokat. Az eredmény: szebb mélyhang, kisebb 
helyigénnyel.

Többféle kábelhosszúság

Az egyszerű kábelelvezetésnek köszönhetően nincs 
több kábelgubanc és rendetlenség az íróasztalon. A 
kábelhosszúság igény szerint állítható.

Zene, játékok, filmek és videók

A tökéletes társ notebookjához és netbookjához, 
hogy nagyszerű hangminőségben játszhasson le 
multimédiás zenét és videókat.

Környezetbarát Philips termék

Környezetbarát termék a Royal Philips Electronics 
tanúsítása alapján. A környezetbarát termék azt 
jelenti, hogy a főbb konkurens termékek 
teljesítményével összehasonlítva a készülék 
teljesítménye egyes fenntarthatósági szempontokból 
(pl. energiahatékonyság, a termék súlya, élettartam-
gazdálkodás stb.) legalább 10%-kal jobb.
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Fénypontok
MacPC

• Könnyen telepíthető: Plug & Play •
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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

Hangzás
• Javított mélyhangzás: Bass reflex
• Zenei teljesítmény: 10 W
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 X 2,5 W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok

Hangszórók
• Szatellithangszóró meghajtók: 2 X 2"

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió 

(3,5 mm-es csatlakozó)
• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató
• Szatellithangszórók száma: 2

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Mindkettő
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 61664 9
• Bruttó tömeg: 1,398 kg
• Nettó tömeg: 1,026 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Fólia
• Táratömeg: 0,372 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 6,269 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

51,5 x 41,5 x 16 cm
• Nettó tömeg: 4,104 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
• Táratömeg: 2,165 kg
• GTIN: 1 87 12581 61664 6
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