
 

 

Philips
USB-högtalare för bärbar 
dator

SPA6200
Chatta med oss

Chatta med oss! Vi passar perfekt för SkypeTM med vår inbyggda mikrofon. Vi är 
kompakta och kan klämmas fast på skärmen eller stå fritt. Med USB-kabel för ström och 
uppspelning. Överraskas av vårt klara ljud vart du än går!

Chatta med mig
• Inbyggd mikrofon utan eko
• Vi passar perfekt för Skype

Ta med mig överallt
• Kläm fast oss eller låt oss stå fritt
• Vi passar perfekt för bärbar dator
• Vi är små men låter stort

Verkligen enkelt
• Fodral medföljer
• Lätta och bärbara
• Kräver inte batteri eller adapter
• USB-kontakt för ström och uppspelning
• Vi fungerar med MAC och PC



 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.

Vi passar perfekt för Skype
De här högtalarna med inbyggd mikrofon är perfekta 
för Skype. Njut av handsfree-upplevelsen när du 
använder Skype utan headset. Du behöver inget 
batteri eller adapter, anslut helt enkelt USB-kabeln 
direkt till en USB-port så identifierar datorn 
automatiskt den borttagbara USB-
masslagringsenheten. Kompatibel med MAC och PC.
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Högtalare
• Magnetsystem i neodynium

Anslutningar
• USB: USB 2.0
• Mikrofon: Inbyggd mikrofon

Bekvämlighet
• Inklusive resefodral
• Enkel installation: Plug & Play

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

senare. MAC OS X eller senare

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

6,8 x 20,9 x 18 cm

• Bruttovikt: 0,446 kg
• Nettovikt: 0,3 kg
• Taravikt: 0,146 kg
• EAN: 87 12581 43129 7
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide
• Antal satellitehögtalare: 2

Yttre kartong
• Bruttovikt: 10,704 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 45 x 40,8 x 44 cm
• Nettovikt: 7,2 kg
• Taravikt: 3,504 kg
• EAN: 87 12581 43130 3
• Antal konsumentförpackningar: 24
•
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