
 

 

Philips
Notebook SoundBar

SPA5210B
A képernyőre csíptethető 

szupersztár
Egyszerűen erősítsen a képernyő tetejére, és én majd énekelek Önnek! Okos és kompakt, 
notebookhoz való USB-hangsugárzó vagyok, kényelmes USB-csatlakozóval. Vagy tegyen 
a notebook mellé, és akkor bárkivel meghallgathatjuk kedvenc felvételeit.

Vigyen magával bárhová
• A képernyő tetején is szívesen üldögélek, de megállok a saját lábamon is
• A notebook ideális barátja

Igazán egyszerű
• USB csatlakozó a tápláláshoz és a lejátszáshoz
• Praktikus, összetekerhető kábel
• Nincs szükség akkumulátorra vagy adapterre
• Hordozható és könnyű
• Tartozék hordtáska
• MAC- és PC-kompatibilis a működésem

Kicsi vagyok, de a hangzásom óriási
• Digitális sztereó hang



 A képernyő tetején vagy külön

A SoundBar a notebook képernyőjének tetejére 
csíptethető, azaz útközben is hallgathat zenét, ÉS 
helyet is megtakarít. Egyszerűen erősítse a 
notebookra, csatlakoztassa az UBS-kábelt, és már 
indulhat is! Ha már nem használja, helyezze az 
összecsavart USB-kábelt a SoundBar körül lévő 
nyílásba, és tegye vissza a tartójába.

USB csatlakozó a tápláláshoz és a 
lejátszáshoz

A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek 
köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB 
aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja 
automatikusan azonosítja azt, mint külső USB 
eszközt.
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Fénypontok
újabb, MAC OS X vagy újabb
Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

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

Hangzás
• Javított mélyhangzás: Bass reflex
• Mélyhang-optimalizálás
• Hangzásjavítás: „D" osztályú digitális erősítő

Csatlakoztathatóság
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Plug & Play
• Hordtáskával együtt

Hangszórók
• Neodímium mágneses rendszer

Rendszerkövetelmények
• USB: Szabad USB-port
• PC OS: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista vagy 

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Bruttó tömeg: 0,354 kg
• Nettó tömeg: 0,247 kg
• Táratömeg: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 1,65 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Nettó tömeg: 0,988 kg
• Táratömeg: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Fogyasztói csomagolások száma: 4
•
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