
 

 

Philips
USB-luidsprekers voor 
notebooks

SPA6200
Ideaal voor chatten

Eenvoudig chatten via SkypeTM dankzij de ingebouwde microfoon! Klem de compacte 
luidsprekers op uw scherm of zet ze gewoon neer en laat u overal verrassen door het 
kristalheldere geluid. Inclusief USB-voedingskabel.

Ideaal voor chatten
• Ingebouwde echovrije microfoon
• Ideaal voor Skype

Overal te gebruiken
• Klembaar en apart neer te zetten
• Ideaal voor uw notebook
• Klein van omvang, groot in geluid

Superhandig
• Opbergetui inbegrepen
• Licht in gewicht en draagbaar
• Geen batterij of adapter vereist
• USB-voedingsaansluiting
• Geschikt voor MAC en PC



 USB-voedingsaansluiting

Sluit de Plug & Play USB-kabel rechtstreeks aan op 
een willekeurige USB-poort en uw notebook 
herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag.

Ideaal voor Skype
Deze luidsprekers met ingebouwde microfoon zijn 
perfect voor Skype en laten u van uw vrijheid 
genieten. Maak handsfree gebruik van Skype zonder 
een headset te dragen. U hebt geen batterij of 
adapter nodig. U sluit de enkele USB-kabel 
simpelweg aan op een willekeurige USB-poort en uw 
computer herkent het apparaat automatisch als een 
verwijderbaar USB-apparaat voor massaopslag. 
Compatibel met zowel PC als MAC.
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Luidsprekers
• Neodymium magneetsysteem

Connectiviteit
• USB: USB 2.0
• Microfoon: Ingebouwde microfoon

Comfort
• Inclusief reisetui
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play

Systeemvereisten
• USB: Vrije USB-poort
• Besturingssysteem PC: Windows 98 SE ME 2000 

XP Vista of hoger MAC OS X of hoger

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

6,8 x 20,9 x 18 cm

• Brutogewicht: 0,446 kg
• Nettogewicht: 0,3 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding
• Aantal satellieten: 2

Omdoos
• Brutogewicht: 10,704 kg
• Omdoos (L x B x H): 45 x 40,8 x 44 cm
• Nettogewicht: 7,2 kg
• Gewicht van de verpakking: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Aantal consumentenverpakkingen: 24
•

Specificaties
USB-luidsprekers voor notebooks
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