
 

 

Philips
USB reproduktory pre 
notebook

SPA6200
Umožníme vám priamu 

komunikáciu
Umožníme vám priamu komunikáciu! S naším zabudovaným mikrofónom sme maximálne vhodné pre 

SkypeTM! Sme kompaktné a dokážeme sa pripnúť na obrazovku alebo stáť samostatne. S káblom USB 

slúžiacim na napájania aj prehrávanie vás prekvapíme našou čistou kvalitou zvuku, kamkoľvek pôjdete!

Umožním vám priamu komunikáciu
• Vstavaný mikrofón bez echa
• Sme skvelé pre Skype

Vezmite ma kamkoľvek
• Môžete nás pripnúť, ale dokážeme tiež stáť
• Sme ideálni priatelia pre váš notebook
• Máme malú veľkosť, ale silný zvuk

Skutočne jednoduché
• Puzdro na prenášanie
• Ľahké a prenosné
• Nepotrebujú batérie ani adaptér
• Pripojenie USB pre napájanie a prehrávanie
• Fungujeme na MAC aj PC



 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.

Sme skvelé pre Skype
Tieto reproduktory sa vďaka vstavanému mikrofónu 
dokonale hodia k programu Skype. Umožnia vám 
vychutnať si slobodu pohybu a maximálny zážitok zo 
Skype bez toho, aby ste museli nosiť slúchadlovú 
súpravu. Nebudete potrebovať batériu ani adaptér – 
stačí jednoducho pripojiť samostatný kábel USB do 
ktoréhokoľvek portu USB a váš počítač ich 
automaticky rozpozná ako odnímateľné 
veľkokapacitné zariadenie USB. Sú kompatibilné s 
MAC aj PC.
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Reproduktory
• Neodýmiový magnetový systém

Pripojiteľnosť
• USB: USB 2.0
• Mikrofón: Vstavaný mikrofón

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

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

2000, XP alebo novší MAC OS X alebo novší

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 6,8 x 20 9 x 18 cm

• Hmotnosť brutto: 0,446 kg
• Čistá hmotnosť: 0,3 kg
• Hmotnosť obalu: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Počet zabalených produktov: 1
• Typ balenia: Lepenka

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 10,704 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 45 x 40,8 x 44 cm
• Čistá hmotnosť: 7.2 kg
• Hmotnosť obalu: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Počet spotrebiteľských balení: 24
•

Technické údaje
USB reproduktory pre notebook
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