Philips
Alto-falantes USB para
notebook

SPA5200

São perfeitos para seu notebook
Surpreenda-se com o desempenho dos alto-falantes USB para notebook! Basta fixá-los
no notebook ou usá-los na mesa. São compactos, não precisam de adaptadores ou pilhas
e vêm com um prático estojo para transporte.
Fácil de usar
• Estojo de transporte incluso
• Leve e portátil
• Não é necessário adaptador ou pilhas
• Basta conectar ao USB, ligar e tocar
• Prática organização dos cabos
Leve-os para qualquer lugar
• Para fixar no notebook ou usá-lo na mesa
• O melhor amigo do seu notebook

SPA5200/00

Alto-falantes USB para notebook

Especificações
Conectividade

• Comprimento do cabo: 0,75 m
• Conector: Porta USB
• USB: USB 2.0

Praticidade

• Fácil de instalar: Plug & Play
• Estojo de transporte incluso

Som

• Resposta de freqüência: 100 - 18.000 Hz

Embalagem externa

•
•
•
•
•
•

Peso bruto: 12,58 kg
Embalagem externa (L x L x A): 45 x 40,8 x 44 cm
Peso líquido: 6,96 kg
Peso da embalagem: 5,62 kg
EAN: 87 12581 41097 1
Número de embalagens para o cliente: 24

Conteúdo da embalagem
• Guia de início rápido

Dimensões da embalagem

• Dimensões da embalagem (L x A x P):
6,8 x 18 x 20,9 cm
• Peso bruto: 0,44 kg
• Peso líquido: 0,29 kg
• Peso da embalagem: 0,15 kg
• EAN: 87 12581 40692 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Carton

Requisitos de sistema

• Sistema operacional para PC: Windows 98 SE, ME,
2000, XP, Vista ou superior ou MAC OS X
superior
• USB: Porta USB livre

Caixas acústicas

• Sistema de ímã de neodímio

Conteúdo da embalagem
• Guia rápido de instalação
•
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