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SPA3210B
Niewielkie wymiary i duża moc

Doskonałe do odtwarzania muzyki, głosu i ścieżki dźwiękowej! Po prostu podłącz je do 
laptopa lub odtwarzacza MP3, a Twoja ulubiona muzyka ożyje. Wygodny schowek na 
przewody zapewnia porządek na biurku.

To naprawdę proste
• Zmienna długość przewodu
• Wygodny schowek na przewody
• Wygodne sterowanie głośnością i zasilaniem z przodu głośników
• Bez kłopotów, oszczędza miejsce z kanałowym dźwiękiem stereo 2.0
• Produkt ekologiczny

Przyjemne słuchanie
• Całkowita moc muzyczna 10 W
• Bogate brzmienie basów
• Czyste i wyraziste soprany
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Ciesz się muzyką, grami, filmami oraz plikami wideo w Internecie
• Współpraca z komputerami PC/MAC



 Całkowita moc muzyczna 10 W

Całkowita moc muzyczna 10 W i promienniki basów 
sprawiają, że te niewielkie głośniki efektywnie 
odtwarzają niskie tony bez konieczności zwiększania 
rozmiarów. Lepsze brzmienie basów i więcej 
miejsca!

Zmienna długość przewodu

Łatwe zarządzanie przewodami pozwala radzić sobie 
z bałaganem i zachować czyste biurko, a długość 
przewodu można dostosować do swoich potrzeb.

Ciesz się muzyką/grami/filmami oraz 
obrazem wideo

Doskonałe akcesorium do laptopa lub netbooka. 
Dzięki niemu możesz cieszyć się muzyką i filmami 
multimedialnymi o doskonałej jakości dźwięku.

Ekologiczny produkt firmy Philips

Posiada atest ekologicznego produktu Royal Philips 
Electronics. Ekologiczny produkt posiada o co 
najmniej 10% lepszą wydajność niż inne produkty tej 
samej kategorii ze względu na ochronę środowiska 
(np. energooszczędność, wagę produktu, okres 
eksploatacji itp.).
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Zalety
MacPC

• Łatwa instalacja: Plug & Play
Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

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

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass 

Reflex
• Moc muzyczna: 10 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 2,5 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe

Głośniki
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2 x 2"

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Liczba głośników satelitarnych: 2

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Obie
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 61664 9
• Waga brutto: 1,398 kg
• Waga netto: 1,026 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Blister
• Ciężar opakowania: 0,372 kg

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 6,269 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

51,5 x 41,5 x 16 cm
• Waga netto: 4,104 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Ciężar opakowania: 2,165 kg
• GTIN: 1 87 12581 61664 6
•
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