
 

 

Philips
Notebook SoundBar

SPA5210
Een schermtopper

Een superhandige en compacte USB-luidsprekerbalk voor uw notebook. Zet hem op het 
scherm van uw notebook of naast uw notebook om iedereen mee te laten luisteren.

Overal te gebruiken
• Bevestig hem boven op het scherm of zet hem ernaast
• De ideale partner voor uw notebook

Superhandig
• USB-voedingsaansluiting
• Wikkel de kabel netjes om het apparaat
• Geen batterij of adapter vereist
• Licht in gewicht en draagbaar
• Opbergetui inbegrepen
• Geschikt voor MAC en PC
• Groen product

Klein formaat met een groots geluid
• Digitaal stereogeluid



 Voor boven op het scherm of ernaast

Klem de SoundBar boven op het scherm van uw 
notebook, zodat u onderweg naar muziek kunt 
luisteren en tegelijk ruimte bespaart. Bevestig hem 
op uw notebook, sluit de USB-kabel aan en klaar 
bent u. Als u klaar bent, wikkelt u de USB-kabel in de 
sleuf om de SoundBar en bergt u het apparaat op in 
het etui.

USB-voedingsaansluiting

Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op 
een willekeurige USB-poort en uw notebook 
herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.

Philips Green Product

Gecertificeerd door Royal Philips Electronics als 
Green Product. Green Product betekent dat de 
prestaties van het apparaat tenminste 10% beter zijn 
dan die van de belangrijkste concurrenten wat 
bepaalde duurzaamheidsaspecten betreft (bijv. 
energiezuinigheid, productgewicht, beheer van de 
levenscyclus enz.).
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Kenmerken
• Besturingssysteem PC: Windows 98 SE ME 2000 • Aantal consumentenverpakkingen: 4
•

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

28,1 x 5,52 x 3,4 cm
• Gewicht: 0,219 kg

Geluid
• Verbeterd basgeluid: Basreflex
• Basoptimalisatie
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker

Connectiviteit
• USB: USB 2.0

Gemak
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Inclusief reisetui

Luidsprekers
• Neodymium magneetsysteem

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort

XP Vista of hoger MAC OS X of hoger

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding

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

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Brutogewicht: 0,354 kg
• Nettogewicht: 0,247 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49866 5
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy

Omdoos
• Brutogewicht: 1,65 kg
• Omdoos (L x B x H): 31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Nettogewicht: 0,988 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49868 9
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