
 

 

„Philips“
Multimedijos garsiakalbiai 
2,1

SPA4310
Burkitės į komandą, 

vyksta vakarėlis!
Puikiai tinkame muzikai, balsui ir garso takeliams. Tiesiog prijunkite mus prie savo nešiojamojo 
kompiuterio, asmeninio kompiuterio ar MP3 grotuvo, kad pagyvintume jūsų muziką ir garsus 
dinaminiu žemųjų dažnių skambesiu be jokių iškraipymų net su 60 W išvesties galia.

Klausykitės su malonumu
• Sodrūs ir aiškūs vokalai
• 60 W išvesties galia
• Garso sodrumas suteikia potyrį, jog instrumentai yra šalia
• Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi
• Puikūs žemieji dažniai

Visiškai lengva
• Kabelio ilgis gali kisti
• Patogus laidinis garso ir maitinimo reguliatorius

Mums tinka bet kokia medija
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais ir internetiniais vaizdo įrašais
• Mes veikiame su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu



 60 W išvesties galia

Oho, 60 W išvesties galia! Mes, žaidėjai, visi norime 
didesnės galios, nes kuo didesnė žaidimo garsiakalbių 
galia, tuo galingesni žemieji dažniai ir geresnė garso 
kokybė. Tad mėgaukitės žaisdami kitą žaidimą ir 
naudodami šią galingą, didelę, 60 w išvestį, kuri 
suteikia galimybę girdėti tokius sodrius žemuosius 
dažnius, kokių norite.

Mėgaukitės muzika / žaidimais / filmais / 
vaizdo įrašais

Puikus priedas jūsų nešiojamajam kompiuteriui: galite 
klausytis multimedijos muzikos ir žiūrėti vaizdo 
įrašus su puikia garso kokybe.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

17,2 x 24,1 x 23,9 cm
• Svoris: 3,36 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2,5 col.
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 5 col.
• Žemųjų dažnių lygio reguliatorius: Ant žemųjų 

dažnių kolonėlės

Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
• Žemųjų dažnių optimizavimas
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Muzikos galia: 60 W
• Išvesties galia (RMS): Palydovui: 9 W ; žemųjų 

dažnių kolonėlė: 12 W

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Patogumas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis garso reguliatorius

Prijungimo galimybė
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Pakuotės turinys
• Žemųjų dažnių kolonėlė
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis
• 3,5 mm stereo kabelis: Fiksuotas
• Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Bendras svoris: 4,75 kg
• Grynasis svoris: 4,06 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,69 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 49183 3
• Bendras svoris: 10,163 kg
• Outer carton (L x W x H): 33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Grynasis svoris: 8,12 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Pakuotės svoris: 2,043 kg
•
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