
 

 

Philips
SoundBar за преносим 
компютър

SPA5210B
Суперзвезда над екрана

Само ме прикрепете в горната част на вашия екран и ще пея за вас! Аз съм елегантна и компактна 

USB високоговорителна приставка за преносим компютър с удобна единична USB връзка. 

Можете също да ме сложите до компютъра си и ще споделим любимите ви мелодии с всички.

Вземи ме навсякъде
• Мога да стоя върху екрана или самостоятелно
• Аз съм идеален приятел за вашия преносим компютър

Наистина лесно
• USB куплунг за захранване и възпроизвеждане
• Кабелът ми се увива стегнато около мен
• Без нужда от батерия или адаптер
• Леки и преносими
• Приложена е и чанта за носене
• Аз работя с MAC и PC

Малък размер - голям звук
• Цифров стерео звук



 Върху екрана или самостоятелно

SoundBar се прикрепва в горната част на екрана 
на преносимия ви компютър, така че да можете 
да слушате музика, когато сте в движение, и в 
същото време да спестите място. Просто го 
закрепете на преносимия компютър, включете 
USB кабела и сте готови за потегляне! След като 
свършите, увийте USB кабела в гнездото около 
SoundBar и го приберете обратно в калъфа му.

USB куплунг за захранване и 
възпроизвеждане

С удобството на Plug and Play, USB кабелът влиза 
директно в произволен USB порт и преносимият 
ви компютър разпознава автоматично уреда като 
USB външна памет със сменяем носител.
SPA5210B/10

Акценти
• Операционна система на PC: Windows 98 SE ME • Брой потребителски опаковки: 4
•

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

28,1 x 5,52 x 3,4 см
• Тегло: 0,219 кг

Звук
• Подобрение на басите: Бас-рефлекс
• Оптимизация на басите
• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 

"D"

Възможности за свързване
• USB: USB 2.0

Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Приложена чантичка за носене

Високоговорители
• Система с неодимови магнити

Изисквания към системата
• USB: Свободен USB порт

2000 XP Vista или по-нова версия, MAC OS X 
или по-нова версия

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Стандартен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

29,5 x 11,7 x 4,1 см
• Бруто тегло: 0,354 кг
• Нето тегло: 0,247 кг
• Тегло на опаковката: 0,107 кг
• EAN: 87 12581 49867 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен

Външен кашон
• Бруто тегло: 1,65 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 31,5 x 21,5 x 11,5 см
• Нето тегло: 0,988 кг
• Тегло на опаковката: 0,662 кг
• EAN: 87 12581 49869 6
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