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Multimediálne 
reproduktory 2.0

SPA3210B
Vyzeráme rozkošne, ale naším 

živlom je zábava
Sme skvelí spoločníci pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky! Stačí nás pripojiť k notebooku 
alebo MP3 prehrávaču a my vdýchneme hudbe a zvukom život – prinesieme skvelý 
poslucháčsky zážitok. Praktické odkladanie káblov zaručí na stole vždy úhľadný poriadok!

Skutočne jednoduché
• Dĺžku kábla možno meniť
• Praktické usporiadanie káblov
• Pohodlné ovládanie hlasitosti a napájania na prednej stene reproduktorov
• Bezproblémové, s úsporou miesta a 2.0-kanálovým stereom
• Ekologický produkt

Počúvanie bude potešením
• Výstupný zvukový výkon 10 W
• Bohaté basy
• Priezračne čisté vokály
• Stereo konektor slúchadiel

Prehráme akékoľvek médium
• Vychutnajte si hudbu, hry, filmy a videá z Internetu
• Fungujeme na MAC aj PC



 Výstupný zvukový výkon 10 W

Bohaté basové vyžarovače s výkonom 10 W 
umožňujú malým reproduktorom efektívnejšiu 
reprodukciu basových frekvencií bez potreby ich 
zväčšenia. Takže získate lepšie basy na menšom 
priestore!

Dĺžku kábla možno meniť

Systém jednoduchého odkladania kábla pomôže 
zorganizovať nespratné káble, takže na vašom 
pracovnom stole bude vždy poriadok a dĺžku kábla si 
môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

Vychutnávajte si hudbu, hry, filmy a 
video

Vynikajúce príslušenstvo pre váš notebook a 
netbook, ktoré umožňuje prehrávať multimediálnu 
hudbu a videá s výbornou kvalitou zvuku.

Ekologický produkt Philips

S certifikáciou Ekologický produkt spoločnosti Royal 
Philips Electronics. Ekologický produkt znamená, že 
výkon zariadenia je minimálne o 10 % lepší v 
porovnaní s hlavnými konkurentmi pri zvolených 
oblastiach udržateľnosti zdrojov (napr. energetická 
účinnosť, hmotnosť produktu, manažment 
životnosti a pod.).
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Technické údaje
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Zvuk
• Zdokonalenie basov: Bass reflex
• Hudobný výkon: 10 W
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 2,5 W
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti
• Káble: Fixné káble

Reproduktory
• Budiče satelitného reproduktora: 2 x 2"

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm 

konektor) 1x
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Obidve
• Rozmery balenia (Š x V x H): 25 x 21,7 x 12,4 cm
• EAN: 87 12581 61664 9
• Hmotnosť brutto: 1,398 kg
• Čistá hmotnosť: 1,026 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Balenie blister
• Hmotnosť obalu: 0,372 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 6,269 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 51,5 x 41,5 x 16 cm
• Čistá hmotnosť: 4,104 kg
• Počet užívateľských balení: 4
• Hmotnosť obalu: 2,165 kg
• GTIN: 1 87 12581 61664 6
•
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