
 

 

Philips
Notebook SoundBar

SPA5210B
Screen-top Superstar

Fäst högst upp på skärmen och njut av musiken! Jag är en intelligent, kompakt 
högtalarpanel för bärbara datorer med en enda behändig USB-anslutning. Eller placera 
bredvid din bärbara dator och dela med dig med din favoritmusik.

Ta med mig överallt
• Jag kan fästas högst upp på skärmen eller stå bredvid
• Jag är det perfekta komplementet till din bärbara dator

Verkligen enkelt
• USB-kontakt för ström och uppspelning
• Min kabel kan enkelt viras upp runt mig
• Kräver inte batteri eller adapter
• Lätta och bärbara
• Fodral medföljer
• Jag fungerar med MAC och PC

Jag är liten men låter mycket
• Digitalt stereoljud



 Fäst på skärmen eller stå bredvid

SoundBar kan fästas högst upp på skärmen på din 
bärbara dator, så att du kan lyssna på musik i farten 
OCH spara utrymme samtidigt. Bara fäst den på din 
bärbara dator och anslut USB-kabeln så är du klar att 
ge dig iväg! När du är klar virar du upp USB-kabeln i 
facket runt SoundBar och lägger tillbaka den i sitt 
fodral.

USB-kontakt för ström och uppspelning

USB-kabeln med enkel plug-and-play-funktion ansluts 
direkt till en USB-port. Den bärbara datorn 
identifierar automatiskt den borttagbara USB-
masslagringsenheten.
SPA5210B/10

Funktioner
senare. MAC OS X eller senare
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 28,1 x 5,52 x 3,4 cm
• Vikt: 0,219 kg

Ljud
• Basförbättring: Basreflex
• Basoptimering
• Ljudförbättring: Digital klass D-förstärkare

Anslutningar
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Enkel installation: Plug & Play
• Inklusive resefodral

Högtalare
• Magnetsystem i neodym

Systemkrav
• USB: Ledig USB-port
• PC OS: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista eller 

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningens mått (B x H x D): 

29,5 x 11,7 x 4,1 cm
• Bruttovikt: 0,354 kg
• Nettovikt: 0,247 kg
• Taravikt: 0,107 kg
• EAN: 87 12581 49867 2
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy

Yttre kartong
• Bruttovikt: 1,65 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 31,5 x 21,5 x 11,5 cm
• Nettovikt: 0,988 kg
• Taravikt: 0,662 kg
• EAN: 87 12581 49869 6
• Antal konsumentförpackningar: 4
•
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