
 

 

Philips
Zařízení SoundBar pro 
notebook

SPA5210B
Superstar pro upevnění 

na monitor
Připevněte mne na horní část monitoru a já vám zazpívám. Jsem praktický a kompaktní 
USB pás reproduktorů pro notebook s jediným pohodlným USB připojením. Nebo mne 
postavte vedle notebooku a můžeme s každým sdílet váš oblíbený zvuk.

Vezměte mne kamkoli
• Můžete mě připevnit na horní část monitoru nebo postavit vedle
• Jsem ideální kamarád pro váš notebook

Skutečně jednoduché
• Konektor USB pro napájení a přehrávání
• Mé kabely můžete snadno obtočit kolem mě
• Nepotřebujete baterie ani adaptér
• Lehké a přenosné
• Praktické pouzdro
• Můžete mě použít s počítačem MAC i běžným počítačem

Jsem malý, ale zním mohutně
• Digitální stereofonní zvuk



 Na horní části monitoru nebo postavený 
vedle

Zařízení SoundBar se připevní na horní část 
obrazovky vašeho notebooku, abyste mohli 
poslouchat hudbu na cestách a šetřili jste zároveň 
místo. Jednoduše připevněte pás k notebooku, 
zapojte kabel USB a můžete začít. Jakmile skončíte, 
sbalte kabel USB do slotu kolem zařízení SoundBar a 
uložte jej zpět do pouzdra.

Konektor USB pro napájení a přehrávání

Díky pohodlnosti funkce plug-and-play se zapojí 
kabel USB přímo do portu rozhraní USB a váš 
notebook jej rozpozná jako přenosné velkokapacitní 
paměťové zařízení USB.
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Přednosti
• Operační systém PC: Windows 98 SE, ME, 2000, •
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

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

Zvuk
• Zvýraznění basů: Bass reflex
• Optimalizace hlubokých tónů: Ano
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"

Možnosti připojení
• USB: USB 2.0

Pohodlí
• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Včetně cestovního pouzdra: Ano

Reproduktory
• Neodymový magnetický systém: Ano

Systémové požadavky
• USB: Volný port rozhraní USB

XP, Vista a novější, MAC OS X a novější

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Hrubá hmotnost: 0,354 kg
• Čistá hmotnost: 0,247 kg
• Hmotnost obalu: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 1,65 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Čistá hmotnost: 0,988 kg
• Hmotnost obalu: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Počet spotřebitelských balení: 4
Datum vydání 2018-12-03

Verze: 3.0.11

12 NC: 8670 000 55418
EAN: 87 12581 49867 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Zařízení SoundBar pro notebook

http://www.philips.com

