
 

 

Philips
Alto-falantes USB para 
notebook

SPA4210
Dupla dançante

Você pode dançar ainda melhor com estas parceiras para netbook e notebook, que dispõem de um 

único plugue USB para fornecer total mobilidade e um cabo com enrolamento inteligente. Não é 

necessário adaptador nem bateria — os alto-falantes são alimentados via USB e funcionam 

perfeitamente em um MAC ou PC.

São pequenas, mas superpotentes
• Divirta-se ainda mais com a tecnologia de saída de graves
• Alto-falante sensível em neodímio

Fácil de usar
• Mobilidade: conecte com toda facilidade e leve com você
• Sem desordem: um único plugue para alimentação e reprodução
• Não é necessário adaptador ou pilhas
• Estojo de transporte incluso
• Leve e portátil
• Funciona com MAC e PC
• Basta conectar ao USB, ligar e tocar

Leve para qualquer lugar
• Os melhores amigos do seu netbook ou notebook



 Os melhores amigos do netbook

A companhia perfeita para o seu netbook ou 
notebook. Ouça músicas e assista a seus vídeos com 
excelente qualidade de som.

Mobilidade: conecte com toda facilidade 
e leve com você

Pequenos, mas com som potente! Com um prático 
sistema de enrolamento do cabo e um único plugue 
USB para alimentação e reprodução, esses dois alto-
falantes sensíveis em neodímio se encaixam um no 
outro para que você tenha total mobilidade.

Tecnologia de saída de graves

Um aparelho pequeno, mas com um som potente 
fornecido pela tecnologia de saída de graves. Com 
apenas um cabo USB, você faz uma conexão Plug-
and-Play com seu netbook ou notebook.

Basta conectar ao USB, ligar e tocar
Com o prático recurso Plug and Play, você pode 
conectar diretamente o cabo a qualquer porta USB 
do seu notebook e ele reconhecerá o produto como 
um dispositivo USB de armazenamento removível.
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Destaques
MacPC

2000, XP, Vista ou superior ou MAC OS X • Número de embalagens para o cliente: 4
•

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

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Peso: 0,3 kg

Caixas acústicas
• Sistema de ímã de neodímio

Som
• Otimização de graves
• Recursos de áudio: Amplificador Digital Classe "D"

Conectividade
• USB: USB 2.0

Praticidade
• Fácil de instalar: Plug & Play
• Estojo de transporte incluso

Requisitos de sistema
• USB: Porta USB livre
• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, ME, 

superior

Conteúdo da embalagem
• Guia rápido de instalação

Dimensões da embalagem
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Peso bruto: 0,49 kg
• Peso líquido: 0,35 kg
• Peso da embalagem: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício

Embalagem externa
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Peso bruto: 2,21 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 30 x 21 x 19,5 cm
• Peso líquido: 1,40 kg
• Peso da embalagem: 0,81 kg
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