
 

 

Philips
Multimediehøyttalere 2.1

SPA4310
Her er vi, nå starter festen!

Vi er perfekte for musikk, stemme og lydspor. Du trenger bare å koble oss til den bærbare 
eller stasjonære PCen eller MP3-spilleren, så gir vi liv til musikken og lydene dine med 
dynamisk bass og forvrengningsfri lyd selv ved en effekt på 60 W.

Lytt med velbehag
• Skarp og klar vokal
• 60 W utgangseffekt
• Dybde i lyden skaper en følelse av avstand for instrumentene
• Forvrengningsfri ved maksimal lydeffekt
• Utmerket dynamisk bass

Veldig enkelt
• Kabellengden kan variere
• Praktisk kablet kontroll over volum og strøm

Vi kan spille av alle medier
• Gled deg over musikk, spill, filmer og videoer på Internett
• Vi fungerer med MAC og PC



 60 W utgangseffekt

Utmerket dynamisk bass med effekt på 60 W gir 
maksimal bassforbedring ved høyt volum uten 
lydforvrenging, og uten at det går ut over lave 
bassfrekvenser ved lavt volum. Dermed får du 
perfekt lyd uansett hvilket volumnivå du velger.

Gled deg over musikk/spill/filmer/video

Den perfekte følgesvennen til den bærbare PCen og 
nett-PCen, slik at du kan spille av multimediemusikk 
og -videoer med fantastisk lydkvalitet.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 17,2 x 24,1 x 23,9 cm
• Vekt: 3,36 kg

Høyttalere
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Satellitthøyttalerelementer: 2,5"
• Subbasshøyttalerelement: 5"
• Basskontroll: På subwoofer

Lyd
• Bassforbedring: Bassrefleks
• Bassoptimalisering
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Musikkeffekt: 60 W
• Utgangseffekt (RMS): Per satellitt: 9 W, 

Subwoofer: 12 W

Drift
• LED-indikator for strøm: Blå

Anvendelighet
• Fjernkontroll: Kablet volumkontroll

Tilkoblingsmuligheter
• Lydinngang for data: Stereolyd (3,5 mm 

jack(kontakt)) 1 x

• Kabellengde: 1,5 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo

Innhold i esken
• Subbasshøyttaler
• Hurtiginstallasjonsveiledning
• Fjernkontroll: Kablet
• 3,5 mm stereolinjekabel: Fast
• Antall satellitter: 2

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Bruttovekt: 4,75 kg
• Nettovekt: 4,06 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,69 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 49183 3
• Bruttovekt: 10,163 kg
• Yttereske (L x B x H): 33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Nettovekt: 8,12 kg
• Antall emballasjer: 2
• Taravekt: 2,043 kg
•
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