
 

 

Philips
Altifalantes USB para 
portátil

SPA3251
Encaixe-nos e estamos 

prontos para partir
Deixe-se surpreender pelo desempenho de som dos altifalantes USB para portátil muito práticos! 
Nós encaixamos um no outro para ser fácil transportar-nos para qualquer lado. Totalmente 
compatíveis com MAC e PC, também podemos funcionar com uma bateria opcional.

Leve-me para todo o lado
• Somos os amigos ideais para o seu portátil
• Portabilidade Click&Go

Realmente fácil
• Ficha USB para alimentação
• Bateria opcional
• Funcionamos com MAC e PC



 Portabilidade Click&Go

Portabilidade Click&Go com a comodidade 
Plug&Play! Basta ligar o cabo USB directamente a 
qualquer porta USB e o seu computador reconhece-
os automaticamente como um dispositivo de 
armazenamento de massa USB amovível. Não 
necessita de bateria ou adaptador. Compatível com 
MAC e PC.

Ficha USB para alimentação

Com a comodidade da função de plug-and-play, o 
cabo USB é ligado directamente a qualquer porta 
USB e o seu notebook reconhece-os 
automaticamente como dispositivo de 
armazenamento de massa USB amovível.
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Destaques
MacPC

• Número de embalagens para o consumidor: 3
•

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

16 x 8 x 16 cm
• Peso: 0,474 kg

Conectividade
• USB: USB 2.0
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x

Funcionalidades
• Facilidade de Instalação: Plug & Play

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE ME 2000 

XP Vista ou superior MAC OS X superior

Conteúdo da embalagem
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm
• Manual de instalação rápida

• Amplificador
• Número de satélites: 2

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,5 x 10,5 cm
• Peso bruto: 0,65 kg
• Peso líquido: 0,479 kg
• Tara: 0,171 kg
• EAN: 87 12581 49901 3
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Peso bruto: 2,208 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

33,3 x 20,8 x 20 cm
• Peso líquido: 1,437 kg
• Tara: 0,771 kg
• EAN: 87 12581 49905 1
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