
 

 

Philips
Głośniki USB do laptopa

SPA4210
Roztańczone bliźniaki

Te przenośne głośniki do laptopa i netbooka z pojedynczą wtyczką USB i wygodnym 
przewodem zapewniają wspaniały dźwięk. Brak konieczności podłączania baterii lub 
zasilacza, tylko złącze USB. Działają zarówno z komputerem PC jak i Macintosh.

Jesteśmy nieduże, ale brzmimy imponująco
• Udane imprezy z technologią wyprowadzania tonów niskich
• Czuły głośnik neodymowy

To naprawdę proste
• Łatwy w obsłudze system Click&Go
• Jedna wtyczka do zasilania i odtwarzania
• Nie potrzeba akumulatora ani zasilacza
• Pokrowiec (w zestawie)
• Lekkie i przenośne
• Współpraca z komputerami PC/MAC
• Wtyk USB do zasilania i korzystania

Zabierz mnie wszędzie
• Najlepsi przyjaciele laptopa i netbooka



 Najlepszy przyjaciel laptopa

Doskonałe akcesorium do laptopa lub netbooka. 
Dzięki niemu możesz cieszyć się muzyką i filmami 
multimedialnymi o doskonałej jakości dźwięku.

Łatwy w obsłudze system Click&Go

Nieduże, o potężnym brzmieniu! Dzięki wygodnemu 
w użyciu elastycznemu przewodowi i wtykowi USB 
służącemu jednocześnie do zasilania i korzystania, te 
czułe, neodymowe głośniki zapewniają wysoką 
mobilność w systemie Click&Go.

Technologia wyprowadzenia tonów 
niskich

Nieduże, o imponującym brzmieniu dzięki 
technologii wyprowadzania tonów niskich. 
Możliwość podłączenia do laptopa lub netbooka za 
pomocą pojedynczego kabla USB.

Wtyk USB do zasilania i korzystania
Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można 
podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a 
Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone 
urządzenie pamięci masowej USB.
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Zalety
MacPC

2000 XP, Vista lub nowszy, MAC OS X lub nowszy
Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Waga: 0,3 kg

Głośniki
• Magnes neodymowy

Dźwięk
• Uwydatnienie tonów niskich
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”

Możliwości połączeń
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play
• Pokrowiec podróżny w zestawie

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE ME 

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Waga brutto: 0,49 kg
• Waga netto: 0,35 kg
• Ciężar opakowania: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Waga brutto: 2,21 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

30 x 21 x 19,5 cm
• Waga netto: 1,40 kg
• Ciężar opakowania: 0,81 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
•
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