„Philips“
Neš. komp. prijungiamas
garsiakalbis „Soundbar“

SPA5210B

„Screen-top Superstar“ funkcija
Tiesiog pritvirtinkite mane ant ekrano viršaus, o aš jums dainuosiu! Esu sumani, kompaktiška nešiojamojo
kompiuterio USB garsiakalbių juosta su vienintele patogia naudoti USB jungtimi. Arba padėkite mane
šalia savo nešiojamojo kompiuterio, kad galėtume dalintis jūsų mėgstamiausiais garsais su visais.
Pasiimkite mane bet kur
• Aš galiu stovėti jūsų ekrano viršuje arba šalia ekrano
• Aš esu puikus jūsų nešiojamojo kompiuterio draugas
Visiškai lengva
• USB kištukas skirtas maitinti ir naudoti
• Mano laidas tvarkingai suvyniojamas aplink mane
• Nereikia baterijų ar adapterio
• Lengvas ir nešiojamas
• Pridedamas nešiojimo dėklas
• Aš veikiu su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu
Esu maža, bet skambu galingai
• Skaitmeninis stereo garsas

Neš. komp. prijungiamas garsiakalbis „Soundbar“

Specifikacijos

Ypatybės

Gaminio matmenys

• Gaminio matmenys (W x H x D):
28,1 x 5,52 x 3,4 cm
• Svoris: 0,219 kg

Garsas

• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
• Žemųjų dažnių optimizavimas
• Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis
stiprintuvas

Prijungimo galimybė
• USB: USB 2.0

Patogumas

• Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas
• Pridedamas kelioninis krepšelis

Garsiakalbiai

• Neodimio magnetinė sistema

Sistemos reikalavimai

• USB: Laisvas USB prievadas
• Operacinė sistema: „Windows 98 SE“ / ME / 2000
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/ XP / „Vista“ ar naujesnė, „MAC OS X“ ar
naujesnė

Stovėti viršuje arba šalia

Pakuotės turinys

• Sparčiojo įdiegimo vadovas

Pakavimo matmenys

• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D):
29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Bendras svoris: 0,354 kg
• Grynasis svoris: 0,247 kg
• Pakuotės svoris: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė

•
•
•
•
•
•

Bendras svoris: 1,65 kg
Outer carton (L x W x H): 31,5 x 21,5 x 11,5 cm
Grynasis svoris: 0,988 kg
Pakuotės svoris: 0,662 kg
EAN: 87 12581 49869 6
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 4

„Soundbar“ galite pritvirtinti prie nešiojamojo
kompiuterio ekrano viršaus ir klausytis muzikos
kelionės metu BEI tuo pačiu metu sutaupyti vietos.
Tiesiog pritvirtinkite jį prie nešiojamojo kompiuterio,
prijunkite USB laidą ir mėgaukitės! Baigę klausytis
suvyniokite USB laidą į angą aplink „Soundbar“ ir
įdėkite jį atgal į krepšelį.

USB kištukas skirtas maitinti ir naudoti

•

USB laidą patogu naudoti, nes galima prijungti ir
naudoti: jį galite įkišti į bet kokią USB jungtį, o jūsų
nešiojamasis kompiuteris automatiškai atpažįsta tai
kaip keičiamą USB talpiosios atminties įrenginį.
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