
 

 

Philips
Zestaw głośnikowy 
SoundBar do laptopa

SPA5210B
Supergwiazda nad ekranem

Wystarczy go przymocować w górnej części monitora, a będzie odtwarzać muzykę! To 
sprytny, kompaktowy głośnik USB do laptopa z wygodnym połączeniem. Możesz 
postawić go także obok swojego laptopa, aby inni też mogli posłuchać muzyki.

Zabierz mnie wszędzie
• Do przyczepienia na laptopie lub osobno
• Idealny towarzysz Twojego laptopa

To naprawdę proste
• Wtyk USB do zasilania i korzystania
• Zgrabne zwijanie przewodów dookoła zestawu
• Nie potrzeba akumulatora ani zasilacza
• Lekkie i przenośne
• Pokrowiec (w zestawie)
• Współpracuję z komputerami MAC i PC

Nieduży, o imponującym brzmieniu
• Cyfrowy dźwięk stereo



 Na laptopie lub osobno

Zestaw głośnikowy SoundBar można zamocować na 
górze ekranu laptopa, co umożliwia słuchanie 
muzyki, gdy jesteś w trasie, a jednocześnie oszczędza 
miejsce. Wystarczy zamocować go na laptopie, 
połączyć przewód USB i już można słuchać. Gdy 
skończysz, wystarczy zwinąć przewód dookoła 
zestawu i włożyć go do pokrowca.

Wtyk USB do zasilania i korzystania

Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można 
podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a 
Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone 
urządzenie pamięci masowej USB.
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Zalety
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE ME •
Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

28,1 x 5,52 x 3,4 cm
• Waga: 0,219 kg

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass 

Reflex
• Uwydatnienie tonów niskich
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”

Możliwości połączeń
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play
• Pokrowiec podróżny w zestawie

Głośniki
• Magnes neodymowy

Wymagania systemowe
• USB: Wolny port USB

2000 XP, Vista lub nowszy, MAC OS X lub nowszy

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Waga brutto: 0,354 kg
• Waga netto: 0,247 kg
• Ciężar opakowania: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 1,65 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Waga netto: 0,988 kg
• Ciężar opakowania: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
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