
 

 

Philips
Notebook SoundBar

SPA5210B
Superstar deasupra ecranului

Este suficient să o fixaţi deasupra ecranului şi vă va cânta! Este o bară cu boxe inteligentă, 
compactă, USB pentru notebook cu o singură conexiune comodă prin USB. Sau aşezaţi-
o lângă notebook şi veţi împărtăşi tuturor înregistrările audio preferate.

Ia-mă oriunde
• Pot sta pe partea de sus a ecranului sau pot fi montată individual
• Sunt partenerul ideal al notebook-ului dvs.

Extrem de ușoare
• Mufă USB pentru alimentare și redare
• Cablul meu poate fi înfășurat în mod îngrijit în jurul meu
• Nu sunt necesare baterii sau adaptoare
• Ușoare și portabile
• Husă de transport inclusă
• Funcţionez cu MAC și PC

Mică, dar cu sunet puternic
• Sunet stereo digital



 Montare pe partea superioară sau 
autonomă

SoundBar se fixează pe partea superioară a ecranului 
notebook-ului pentru a putea asculta muzică în 
mișcare ȘI economisi simultan spaţiu. Nu trebuie 
decât să fixaţi bara pe notebook, să conectaţi cablul 
USB și sunteţi gata! Când aţi terminat, înfășuraţi 
cablul USB în jurul locașului SoundBar și depozitaţi-l 
în această husă.

Mufă USB pentru alimentare și redare

Cu confortul plug-and-play, cablul USB se conectează 
direct la orice port USB și notebook-ul îl recunoaște 
automat ca dispozitiv USB detașabil de stocare în 
masă.
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Repere
superioare
Sunet
• Amplificare bas: Bass reflex
• Optimizare bas
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D"

Conectivitate
• USB: USB 2.0

Confort
• Ușor de instalat: Plug & Play
• Inclusiv husă de călătorie

Difuzoare
• Sistem cu magnet din neodim

Cerinţe sistem
• USB: Port USB gratuit
• PC OS: Windows 98 SE ME 2000 XP Vista sau o 

versiune ulterioară, MAC OS X și versiuni 

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 29,5 x 9,5 x 5 cm
• Greutate brută: 0,3669 kg
• Greutate netă: 0,2589 kg
• Greutate proprie: 0,108 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Ambalaj

Cutie exterioară
• Greutate brută: 1,6926 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,4 x 21 x 13,4 cm
• Greutate netă: 1,0356 kg
• Greutate proprie: 0,657 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Număr de ambalaje: 4
•
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