
 

 

Philips
USB тонколони за 
преносим компютър

SPA3251
Прикрепете ни една към 

друга и да тръгваме
Нека ви изненадаме със звука на изключително удобните USB тонколони за преносим компютър! 

Прикрепваме се една към друга, така че можете лесно да ни носите навсякъде. Напълно 

съвместими сме с Mac и PC. Можем да работим и на батерия, която се предлага допълнително.

Вземете ме навсякъде
• Ние сме идеални приятели за вашия лаптоп
• Лесна преносимост

Наистина лесно
• USB куплунг за захранване
• Възможност за батерия
• Работим с Mac и PC



 Лесна преносимост

Лесна преносимост с удобството на Plug and Play! 
Просто включете USB кабела директно в 
произволен USB порт и компютърът ви 
разпознава автоматично уреда като USB външна 
памет със сменяем носител. Няма нужда от 
батерия или адаптер. Съвместимо с Mac и PC.

USB куплунг за захранване

С удобството на Plug and Play, USB кабелът влиза 
директно в произволен USB порт и преносимият 
ви компютър разпознава автоматично уреда като 
USB външна памет със сменяем носител.
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Акценти
MacPC

• Брой сателити: 2 •
Възможности за свързване
• Съединител: 3,5 мм стерео
• USB: USB 2.0

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт
• Операционна система на PC: Windows 98 SE ME 

2000 XP Vista или по-нова версия, MAC OS X 
или по-нова версия

Съдържание на опаковката
• 3,5 мм стерео линеен кабел
• Ръководство за бързо инсталиране
• Усилвател

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,5 x 17,5 x 10,5 см
• Бруто тегло: 0,6547 кг
• Нето тегло: 0,48 кг
• Тегло с опаковката: 0,1747 кг
• EAN: 87 12581 49901 3
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон

Външен кашон
• Бруто тегло: 2,27 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 33,7 x 21,2 x 20,8 см
• Нето тегло: 1,44 кг
• Тегло с опаковката: 0,83 кг
• EAN: 87 12581 49905 1
• Брой потребителски опаковки: 3
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