
 

 

Philips
Altifalantes USB para 
portátil

SPA6200
Fale connosco

Fale connosco! Somos perfeitos para o SkypeTM com o nosso microfone incorporado! Somos 

compactos e podemos fixar-nos ao ecrã ou manter-nos autónomos. Com o cabo USB, para 

alimentação e reprodução, deixe-nos surpreendê-lo com a nossa nítida qualidade sonora, onde quer 

que vá!

Fale comigo
• Microfone sem eco incorporado
• Somos perfeitos para o Skype

Leve-me para todo o lado
• Fixe-nos ao ecrã ou podemos manter-nos autónomos
• Somos os amigos ideais para o seu portátil
• Somos pequenos mas produzimos um grande som

Realmente fácil
• Bolsa de transporte incluída
• Leves e portáteis
• Não é necessária bateria ou adaptador
• Ficha USB para alimentação e reprodução
• Funcionamos com MAC e PC



 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.

Somos perfeitos para o Skype
Perfeitos para o Skype com um microfone 
incorporado, estes altifalantes permitem-lhe 
desfrutar da liberdade de não utilizar os seus 
auscultadores para uma experiência única de 
chamadas mãos-livres via Skype. Não necessita de 
uma bateria ou adaptador, basta ligar um único cabo 
USB directamente a qualquer porta USB e o seu 
computador reconhece-os automaticamente como 
dispositivo de armazenamento de massa USB 
amovível. Compatível com MAC e PC.
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Altifalantes
• Sistema de magneto de neodímio

Conectividade
• USB: USB 2.0
• Microfone: Microfone incorporado

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

Requisitos do Sistema
• USB: Porta USB livre
• sistema operativo do PC: Windows 98 SE ME 2000 

XP Vista ou superior MAC OS X superior

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

6,8 x 20,9 x 18 cm

• Peso bruto: 0,446 kg
• Peso líquido: 0,3 kg
• Tara: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Conteúdo da embalagem
• Manual de instalação rápida
• Número de satélites: 2

Embalagem exterior
• Peso bruto: 10,704 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

45 x 40,8 x 44 cm
• Peso líquido: 7,2 kg
• Tara: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Número de embalagens para o consumidor: 24
•

Especificações
Altifalantes USB para portátil
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