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SPA3210B
Delicate, dar animă petrecerea!

Excelente pentru muzică, voce şi coloană sonoră! Este suficient să le conectaţi la 
notebook sau MP3 player şi vor da viaţă muzicii şi sunetelor pentru o experienţă auditivă 
minunată. Gestionarea comodă a cablurilor înseamnă ordine pe biroul dvs.!

Extrem de ușoare
• Lungimea cablului poate fi variabilă
• Gestionare comodă a cablurilor
• Butoane convenabile pentru volum și alimentare pe partea frontală a boxei
• Fără complicaţii, economisind spaţiul, cu sunet stereo pe 2.0 canale
• Produs ecologic

Ascultaţi cu plăcere
• Putere audio de ieșire de 10 W
• Bas puternic
• Interpretări vocale clare
• Mufă pentru căști stereo

Redarea oricărui suport media
• Bucuraţi-vă de muzică, jocuri, filme și clipuri video online
• Funcţionează cu MAC și PC



 Putere audio de ieșire de 10 W

Radiatoarele pentru bași puternici cu o putere de 
ieșire de 10 W permit unor boxe mici să reproducă 
frecvenţele de bas mai eficient, fără să trebuiască să 
alegeţi o dimensiune mai mare. Așadar, un bas mai 
bun cu mai puţin spaţiu ocupat!

Lungimea cablului poate fi variabilă

Gestionarea ușoară a cablului ajută la organizarea 
cablurilor încurcate astfel încât să aveţi un spaţiu de 
lucru ordonat, iar lungimea cablului este ajustabilă 
pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră.

Bucuraţi-vă de muzică/jocuri/filme/
clipuri video

Partenerul perfect pentru notebook și netbook, 
pentru a putea reda muzică și clipuri video 
multimedia la o calitate audio excelentă.

Produs ecologic Philips

Certificat de Royal Philips Electronics ca produs 
ecologic. Produs ecologic înseamnă că performanţa 
dispozitivului este cu cel puţin 10% mai bună decât a 
concurenţilor principali privind problemele de 
sustenabilitate selectate (de ex. eficienţă energetică, 
greutate produs, gestionarea duratei de viaţă etc.).
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Repere
MacPC

• Ușor de instalat: Plug & Play
Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Sunet
• Amplificare bas: Bass reflex
• Putere muzicală: 10 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 2,5 W
• Controlul volumului: Control analogic al volumului
• Cabluri: Cabluri fixe

Difuzoare
• Drivere pentru difuzor satelit: 2 X 2"

Conectivitate
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo

Confort
• Indicator alimentare

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă
• Număr de sateliţi: 2

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 61664 9
• Greutate brută: 1,398 kg
• Greutate netă: 1,026 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj
• Greutate proprie: 0,372 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 6,269 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 51,5 x 41,5 x 16 cm
• Greutate netă: 4,104 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 2,165 kg
• GTIN: 1 87 12581 61664 6
•
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