
 

 

Philips
USB-luidsprekers voor 
notebooks

SPA4210
Swingend stel

Er gaat weinig boven deze swingende metgezellen voor uw netbook en notebook. Eenvoudig 
te gebruiken en netjes mee te nemen dankzij de USB-aansluiting en het ordelijke wikkelsnoer. 
U hebt geen batterij of adapter nodig en de luidsprekers zijn geschikt voor MAC en PC.

Klein van omvang, groot in geluid
• De 'bass vent'-technologie brengt de stemming erin
• Gevoelige neodymium-luidspreker

Superhandig
• Gemakkelijk mee te nemen en in een handomdraai aangesloten
• Geen gedoe dankzij één aansluiting voor voeding en afspelen
• Geen batterij of adapter vereist
• Opbergetui inbegrepen
• Licht in gewicht en draagbaar
• Geschikt voor MAC en PC
• USB-voedingsaansluiting

Overal te gebruiken
• De beste vriend van uw netbook en notebook



 De beste vriend van uw netbook

De perfecte metgezel voor uw netbook en 
notebook. Speel multimediamuziek en video's af met 
een geweldige geluidskwaliteit.

Gemakkelijk mee te nemen en in een 
handomdraai aangesloten

Klein formaat, geweldig geluid. Met het handige 
wikkelsnoer en de USB-voedingsaansluiting zijn deze 
twee uiterst gevoelige neodymium-luidsprekers de 
kleinste en fijnste reisgenoten.

'Bass vent'-technologie

Een kleine behuizing, maar een geweldig geluid, 
dankzij de superieure 'bass vent'-technologie. Eén 
USB-kabeltje naar uw netbook of notebook en 
swingen maar!

USB-voedingsaansluiting
Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op 
een willekeurige USB-poort en uw notebook 
herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.
SPA4210/10

Kenmerken
MacPC

XP Vista of hoger MAC OS X of hoger
Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Gewicht: 0,3 kg

Luidsprekers
• Neodymium magneetsysteem

Geluid
• Basoptimalisatie
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker

Connectiviteit
• USB: USB 2.0

Comfort
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Inclusief reisetui

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Besturingssysteem PC: Windows 98 SE ME 2000 

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Brutogewicht: 0,49 kg
• Nettogewicht: 0,35 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Brutogewicht: 2,21 kg
• Omdoos (L x B x H): 30 x 21 x 19,5 cm
• Nettogewicht: 1,40 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,81 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 4
•
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