
 

 

Philips
SoundBar pre notebook

SPA5210B
Superstar navrchu obrazovky

Stačí ma upevniť navrch obrazovky a zaspievam len pre vás! Som inteligentná a kompaktná 
jednotka s reproduktormi USB pre notebook s jedným praktickým pripojením USB. Alebo ma 
postavte vedľa notebooku a môžeme sa podeliť o vaše obľúbené skladby s kýmkoľvek.

Vezmite ma kamkoľvek
• Môžem byť pripevnený navrchu obrazovky alebo stáť samostatne
• Som ideálny priateľ pre váš notebook

Skutočne jednoduché
• Pripojenie USB pre napájanie a prehrávanie
• Môj kábel sa úhľadne navinie okolo mňa
• Nepotrebujú batérie ani adaptér
• Ľahké a prenosné
• Puzdro na prenášanie
• Fungujem na MAC aj PC

Som možno malá, ale môj zvuk vás presvedčí
• Digitálny stereo zvuk



 S vrchným pripevnením alebo stojace 
samostatne

SoundBar sa pripne na vrch obrazovky vášho 
notebooku, takže môžete počúvať hudbu na cestách 
AJ ušetriť miesto. Jednoducho ho pripevnite na 
notebook, zapojte kábel USB a môžete vyraziť! Po 
skončení zbaľte kábel USB do štrbiny okolo 
zariadenia SoundBar a odložte ho späť do puzdra.

Pripojenie USB pre napájanie a 
prehrávanie

Kábel USB s pohodlným pripojením typu Plug and 
Play sa pripája priamo do ktoréhokoľvek portu USB 
a váš notebook ich automaticky rozpozná ako 
odnímateľné veľkokapacitné zariadenie USB.
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Hlavné prvky
• Rýchla inštalačná príručka •
Pripojiteľnosť
• USB: USB 2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
• Vrátane cestovného puzdra

Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém

Systémové požiadavky
• USB: Voľný port USB
• Operačný systém počítača: Windows 98 SE, ME, 

2000, XP, Vista alebo novší, MAC OS X alebo novší

Obsah balenia

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 29,5 x 9,5 x 5 cm
• Hmotnosť brutto: 0,3669 kg
• Čistá hmotnosť: 0,2589 kg
• Hmotnosť obalu: 0,108 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Balenie blister

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 1,6926 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 31,4 x 21 x 13,4 cm
• Čistá hmotnosť: 1,0356 kg
• Hmotnosť obalu: 0,657 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Počet spotrebiteľských balení: 4
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