
 

 

Philips
USB reproduktory pre 
notebook

SPA4210
Tanečné dvojčatá

Roztancujte sa s týmto rodeným priateľom každého netbooku a notebooku, ktorý má jeden konektor 

USB zaručujúci prenosnosť so systémom Click-and-go a šikovný namotávací kábel. Reproduktory 

napájané cez USB nepotrebujú batérie ani adaptér, stačí ich pripojiť a spoľahlivo fungujú s počítačmi 

MAC aj PC.

Máme malú veľkosť, ale silný zvuk
• Ešte viac zábavy vďaka technológii basových otvorov
• Citlivý neodýmiový reproduktor

Skutočne jednoduché
• Jednoduchá prenosnosť so systémom click-and-go
• Bezproblémové pripojenie vďaka jednému konektoru napájania aj prehrávania
• Nepotrebujú batérie ani adaptér
• Puzdro na prenášanie
• Ľahké a prenosné
• Fungujeme na MAC aj PC
• Pripojenie USB pre napájanie a prehrávanie

Vezmite ma kamkoľvek
• Sme najlepšími priateľmi pre váš netbook a notebook



 Najlepší priateľ pre netbook

Skvelé príslušenstvo pre váš netbook a notebook, 
ktoré umožňuje prehrávať multimediálnu hudbu a 
videá s výbornou kvalitou zvuku.

Jednoduchá prenosnosť so systémom 
click-and-go

Malá veľkosť, mohutný zvuk! Tieto dva vysokocitlivé 
neodýmiové reproduktory s praktickým navíjaním 
káblov a jedným konektorom USB pre napájanie aj 
prehrávanie sa navzájom prepoja a vytvoria prenosný 
systém Click-and-go, keď ste práve na cestách.

Technológia basových otvorov

Malé telo, v ktorom sa ukrýva veľký zvuk, vďaka 
lepšej technológii basových otvorov. Na pripojenie 
netbooku alebo notebooku stačí len jeden kábel 
USB, takže stačí jednoducho pripojiť a zábava sa 
môže začať.

Pripojenie USB pre napájanie a 
prehrávanie
Kábel USB s pohodlným pripojením typu Plug and 
Play sa pripája priamo do ktoréhokoľvek portu USB 
a váš notebook ich automaticky rozpozná ako 
odnímateľné veľkokapacitné zariadenie USB.
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Hlavné prvky
MacPC

2000, XP, Vista alebo novší, MAC OS X alebo novší • Počet spotrebiteľských balení: 4
•

Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém

Zvuk
• Optimalizácia basových tónov
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy 

"D"

Pripojiteľnosť
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
• Vrátane cestovného puzdra

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Operačný systém počítača: Windows 98 SE, ME, 

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 17 5 x 19 5 x 7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,433 kg
• Čistá hmotnosť: 0,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,133 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 2,019 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 30 x 21 x 19 5 cm
• Čistá hmotnosť: 1,2 kg
• Hmotnosť obalu: 0,819 kg
• EAN: 87 12581 52015 1
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