
 

 

Philips
USB-högtalare för bärbar 
dator

SPA4210
Dansande tvillingar

Du kan dansa bättre med den här naturliga kompisen till netbook och bärbar dator, med 
en enda USB-kontakt för optimal bärbarhet och en praktisk lindbar kabel. Batteri eller 
adapter behövs inte, bara USB-drivna högtalare som fungerar enkelt med MAC och PC.

Vi är små men låter stort
• Partaja bättre med baskanalteknik
• Känslig neodymium-högtalare

Verkligen enkelt
• Enkel, optimal bärbarhet
• Inget trassel med en enda kontakt för ström och uppspelning
• Kräver inte batteri eller adapter
• Fodral medföljer
• Lätta och bärbara
• Vi fungerar med MAC och PC
• USB-kontakt för ström och uppspelning

Ta med mig överallt
• Ett perfekt komplement till din netbook och bärbara dator



 Perfekt komplement till netbook

Det perfekta komplementet till din netbook och den 
bärbara datorn, så att du kan spela upp 
multimediemusik och -video med bra ljudkvalitet.

Enkel, optimal bärbarhet

Liten storlek, stort ljud! Med en bekväm hantering 
med en omslutande kabel och en enda USB-kontakt 
för ström och uppspelning kan de här två mycket 
känsliga neodymium-högtalarna fogas samman för 
optimal bärbarhet när du är ute och rör på dig.

Baskanalteknik

Storleken är liten men ljudet stort tack vare bättre 
baskanalteknik. Endast en USB-kabel ansluts till din 
netbook eller bärbara dator för enkel plug-and-play.

USB-kontakt för ström och uppspelning
USB-kabeln med enkel plug-and-play-funktion ansluts 
direkt till en USB-port. Den bärbara datorn 
identifierar automatiskt den borttagbara USB-
masslagringsenheten.
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Funktioner
MacPC

senare. MAC OS X eller senare
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

14,11 x 6,81 x 6,85 cm
• Vikt: 0,3 kg

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Ljud
• Basoptimering
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare

Anslutningar
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play
• Inklusive resefodral

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista eller 

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 17,9 x 6,9 cm
• Bruttovikt: 0,49 kg
• Nettovikt: 0,35 kg
• Taravikt: 0,14 kg
• EAN: 87 12581 52016 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• GTIN: 1 87 12581 52016 5
• Bruttovikt: 2,21 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 30 x 21 x 19,5 cm
• Nettovikt: 1,40 kg
• Taravikt: 0,81 kg
• Antal konsumentförpackningar: 4
•
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