
 

 

Philips
Multimedialuidsprekers 2.1

SPA4310
De gangmakers op elk feest!

Ideaal voor muziek, spraak en soundtracks. Breng de muziek en geluiden op uw 
notebook, PC of MP3-speler tot leven met een glashelder geluid en dynamische bassen 
- zelfs bij een uitgangsvermogen van 60 W.

Geluid om van te genieten
• Kristalheldere stemmen
• 60 W uitgangsvermogen
• Met geluidsdiepte komen instrumenten nog meer tot leven
• Geen vervorming bij maximale geluidsweergave
• Uitstekende dynamische basgeluiden

Superhandig
• Kabellengte kan worden aangepast
• Bekabelde volumeregeling en in-/uitschakeling

Geschikt voor alle media
• Geniet van muziek, games, films en onlinevideo's
• Geschikt voor MAC en PC



 60 W uitgangsvermogen

60 W uitgangsvermogen – overweldigend! Wij 
gamers willen allen een hoger vermogen omdat voor 
game-luidsprekers geldt: hoe groter het 
uitgangsvermogen des te beter de bas en totale 
geluidskwaliteit. Dus geniet van uw volgende game 
met dit krachtige, grote uitgangsvermogen van 60 W 
dat u alle explosieve bassen geeft die u wilt.

Geniet van muziek/games/films/video's

De perfecte metgezel voor uw notebook of 
netbook. Speel multimediamuziek en -video's af met 
een geweldige geluidskwaliteit.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

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

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Satellietluidsprekers: 2,5 inch
• Subwoofer: 5 inch
• Regeling van basniveau: Op subwoofer

Geluid
• Verbeterd basgeluid: Basreflex
• Basoptimalisatie
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Muziekvermogen: 60 W
• Uitgangsvermogen (RMS): Via satelliet: 9 W; 

subwoofer: 12 W

Power
• LED-indicator voor voeding: Blauw

Gemak
• Afstandsbediening: Bekabelde volumebediening

Connectiviteit
• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio 

(aansluiting 3,5 mm) 1x
• Kabellengte: 1,5 m
• Connector: 3,5 mm stereo

Inhoud van de verpakking
• Subwoofer
• Snelle installatiehandleiding
• Afstandsbediening: Met kabels
• 3,5 mm stereokabel: Vast
• Aantal satellieten: 2

Afmetingen van de verpakking
• Type schap: Dummy
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Brutogewicht: 4,75 kg
• Nettogewicht: 4,06 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Gewicht van de verpakking: 0,69 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 49183 3
• Brutogewicht: 10,163 kg
• Omdoos (L x B x H): 33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Nettogewicht: 8,12 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 2,043 kg
•
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