
 

 

Philips
Altifalantes USB para 
portátil

SPA4210
Um par de dança

Pode dançar melhor com este companheiro natural para netbook e computador portátil, com uma 

única ficha USB para portabilidade Click&Go e um cabo de enrolar fácil de arrumar. Não é necessária 

uma bateria ou um adaptador, são altifalantes alimentados por USB que trabalham facilmente em MAC 

e PC.

Somos pequenos mas produzimos um grande som
• Divirta-se mais com a tecnologia das aberturas de saída de graves
• Altifalante de neodímio sensível

Realmente fácil
• Portabilidade simples Click&Go
• Sem confusões com uma só ficha para alimentação e reprodução
• Não é necessária bateria ou adaptador
• Bolsa de transporte incluída
• Leves e portáteis
• Funcionamos com MAC e PC
• Ficha USB para alimentação e reprodução

Leve-me para todo o lado
• Somos os melhores amigos do seu netbook e computador portátil



 Os melhores amigos do netbook

O parceiro perfeito para o seu netbook e 
computador portátil, para que possa reproduzir 
música e vídeos multimédia com uma excelente 
qualidade de som.

Portabilidade simples Click&Go

Tamanho pequeno, som grande! Com a prática 
arrumação do cabo de enrolar e uma única ficha USB 
para alimentar e reproduzir, estes altifalantes de 
neodímio altamente sensíveis encaixam um no outro 
para uma portabilidade Click&Go, quando se 
encontra em viagem.

Tecnologia de saída de graves

Uma caixa pequena, mas um som grande - com uma 
melhor tecnologia de saída de graves. Um só cabo 
USB liga o seu netbook ou computador portátil para 
uma ligação simples Plug&Play.

Ficha USB para alimentação e 
reprodução
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

XP Vista ou superior MAC OS X superior
Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Peso: 0,3 kg

Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Som
• Optimização de graves
• Melhoramento do som: Amplificador Digital de 

Classe "D"

Conectividade
• USB: USB 2.0

Funcionalidades
• Facilidade de Instalação: Plug & Play
• Inclui bolsa de viagem

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

Conteúdo da embalagem
• Manual de instalação rápida

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• 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
• Tara: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Peso bruto: 2,21 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

30 x 21 x 19,5 cm
• Peso líquido: 1,40 kg
• Tara: 0,81 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 4
•
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