
 

 

Philips
SoundBar para portátil

SPA5210B
Uma estrela em cima do ecrã

Fixe-me na margem superior do seu ecrã e eu cantarei para si! Sou um altifalante horizontal 
USB inteligente e compacto para portátil com uma prática ligação USB. Ou coloque-me ao 
lado do seu portátil e eu partilharei as suas músicas favoritas com toda a gente.

Leve-me para todo o lado
• Eu posso ficar em cima do ecrã ou manter-me autónomo
• Eu sou o amigo ideal para o seu portátil

Realmente fácil
• Ficha USB para alimentação e reprodução
• O meu cabo enrola-se perfeitamente à minha volta
• Não é necessária bateria ou adaptador
• Leves e portáteis
• Bolsa de transporte incluída
• Trabalho com MAC e PC

Sou pequeno em tamanho, mas grande em som
• Som estéreo digital



 Em cima do ecrã ou autónomos

A SoundBar encaixa na margem superior do ecrã do 
seu portátil para que possa ouvir música quando está 
em movimento E, simultaneamente, poupar espaço. 
Basta fixá-la ao seu portátil, ligar o cabo USB e já 
está! Quando acabar, enrole o cabo USB no entalhe 
à volta da SoundBar e guarde-a novamente na bolsa.

Ficha USB para alimentação e 
reprodução

Com a comodidade da função de plug-and-play, o 
cabo USB é ligado directamente a qualquer porta 
USB e o seu notebook reconhece-os 
automaticamente como dispositivo de 
armazenamento de massa USB amovível.
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Destaques
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE ME 2000 • Número de embalagens para o consumidor: 4
•

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

28,1 x 5,52 x 3,4 cm
• Peso: 0,219 kg

Som
• Melhoramento dos graves: Bass Reflex
• Optimização de graves
• Melhoramento do som: Amplificador Digital de 

Classe "D"

Conectividade
• USB: USB 2.0

Funcionalidades
• Facilidade de Instalação: Plug & Play
• Inclui bolsa de viagem

Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre

XP Vista ou superior MAC OS X superior

Conteúdo da embalagem
• Manual de instalação rápida

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Peso bruto: 0,354 kg
• Peso líquido: 0,247 kg
• Tara: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia

Embalagem exterior
• Peso bruto: 1,65 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Peso líquido: 0,988 kg
• Tara: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
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