
 

 

Philips
Piezīmjdatora SoundBar 
skaļrunis

SPA5210B
Ekrāna superzvaigzne

Kompakts piezīmjdatora horizontāls USB skaļrunis ar atsevišķu ērtu USB savienojumu. 
Vienkārši piestipriniet šo skaļruni ekrāna augšdaļā, un baudiet lielisku skaņu, vai arī 
novietojiet šo skaļruni blakus piezīmjdatoram un klausieties kopā ar citiem.

Ņemiet līdzi visur
• Skaļruni var novietot ekrāna augšdaļā vai atsevišķi
• Ideāli piemērots jūsu piezīmjdatoram

Patiešām vienkārši
• USB spraudnis enerģijai un atskaņošanai
• Vadu var vienkārši satīt apkārt skaļrunim
• Nav nepieciešama baterija vai adapteris
• Viegls un portatīvs
• Iekļauta soma pārnēsāšanai
• Darbojas ar MAC un PC datoriem

Kompakts, bet jaudīgs
• Digitāla stereo skaņa



 Novietojiet ekrāna augšdaļā vai atsevišķi

SoundBar skaļruni var piestiprināt piezīmjdatora 
ekrāna augšdaļā, lai varētu klausīties mūziku, esot 
ceļā, UN vienlaikus ietaupītu vietu. Vienkārši 
piestipriniet to pie piezīmjdatora, pievienojiet USB 
vadu un klausieties! Kad esat beidzis klausīties, 
ievietojiet USB vadu SoundBr skaļruņa vietnē un 
ievietojiet to atpakaļ tā somiņā.

USB spraudnis enerģijai un atskaņošanai

Izmantojot ērto Plug and Play, USB vadu var tieši 
pievienot jebkurā USB portā, un jūsu piezīmjdators 
automātiski atpazīs šo ierīci kā noņemamu USB 
atmiņas ierīci.
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Izceltie produkti
• PC OS: Windows 98 SE ME 2000 XP Vista vai 
Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

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

Skaņa
• Zemfrekvences skaņas pastiprinājums: 

Zemfrekvences skaņas atstarošana
• Zemfrekvences skaņas optimizēšana
• Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais 

pastiprinātājs

Savienojamība
• USB: USB 2.0

Lietošanas komforts
• Iestatīšanas ērtums: Gatavs lietošanai
• Iekļauta somiņa pārnēsāšanai

Skaļruņi
• Neodīmija magnētu sistēma

Sistēmas prasības
• USB: Brīvs USB ports

jaunāka versija MAC OS X jaunāka versija

Iesaiņojuma saturs
• Īsā uzstādīšanas rokasgrāmata

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Bruto svars: 0,354 kg
• Neto svars: 0,247 kg
• Taras svars: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma veids: paraugs

Ārējā kartona kaste
• Bruto svars: 1,65 kg
• Outer carton (L x W x H): 31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Neto svars: 0,988 kg
• Taras svars: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 4
•
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