
 

 

Philips
Boxe USB pentru 
notebook

SPA6200
Discutaţi cu noi

Discutaţi cu noi! Perfecte pentru SkypeTM graţie microfonului încorporat! Sunt compacte şi 
pot fi ataşate pe ecran sau utilizate autonom. Permiteţi-ne să vă surprindem prin calitatea clară 
a sunetului în orice loc, prin intermediul cablului USB pentru alimentare şi redare!

Discută cu mine
• Microfon încorporat fără ecou
• Perfecte pentru Skype

Ia-mă oriunde
• Pot fi atașate sau utilizate separat
• Suntem partenerele ideale ale notebook-ului dvs.
• Mici, dar cu sunet puternic

Extrem de ușoare
• Husă de transport inclusă
• Ușoare și portabile
• Nu sunt necesare baterii sau adaptoare
• Mufă USB pentru alimentare și redare
• Funcţionează cu MAC și PC



 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.

Perfecte pentru Skype
Perfecte pentru Skype cu microfon încorporat, 
aceste boxe vă permit să vă bucuraţi de libertatea de 
a nu purta căștile, pentru o experienţă hands-free 
excelentă pe Skype. Nu sunt necesare baterii sau 
adaptor, pur și simplu conectaţi cablul USB direct la 
orice port USB și computerul dvs. îl recunoaște 
automat ca dispozitiv USB detașabil de stocare în 
masă. Compatibile cu MAC și PC.
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Boxe
• Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate
• USB: USB 2.0
• Microfon: Microfon încorporat

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

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

versiune ulterioară, MAC OS X și versiuni 
superioare

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

6,8 x 20,9 x 18 cm
• Greutate brută: 0,446 kg
• Greutate netă: 0,3 kg
• Greutate proprie: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă
• Număr de sateliţi: 2

Cutie exterioară
• Greutate brută: 10,704 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 45 x 40,8 x 44 cm
• Greutate netă: 7,2 kg
• Greutate proprie: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Număr de ambalaje: 24
•
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