
 

 

Philips
USB hangsugárzók 
notebookhoz

SPA6200U
Beszélgessen velünk

Beszélgessen velünk! Tökéletes választást nyújtunk a SkypeTM alkalmazás részére beépített 

mikrofonunknak köszönhetően! Kompakt kialakításunknak köszönhetően nem csupán különálló 

eszközként, de a képernyőre csíptethetve is alkalmazhat minket. Hagyja, hogy a lejátszást és 

energiaellátást egyaránt biztosító USB kábel segítségével elkápráztassuk Önt, akármerre is megy.

Beszélgessen velem
• Beépített visszhangmentes mikrofon
• Tökéletes választás a Skype alkalmazáshoz

Vigyen magával bárhová
• Csíptessen fel, de használhat önmagunkban is
• Az ideális társ notebookja számára
• Kicsi a méretünk, de nagyot szólunk

Igazán egyszerű
• Tartozék hordtáska
• Hordozható és könnyű
• Nincs szükség akkumulátorra vagy adapterre
• USB csatlakozó a tápláláshoz és a lejátszáshoz
• MAC- és PC-kompatibilis



 USB csatlakozó a tápláláshoz és a 
lejátszáshoz

A plug-and-play opció nyújtotta kényelemnek 
köszönhetően az USB kábel közvetlenül egy USB 
aljzatba illeszthető, és az Ön notebookja 
automatikusan azonosítja azt, mint külső USB 
eszközt.

Tökéletes választás a Skype 
alkalmazáshoz
Tökéletes választás a Skype alkalmazáshoz a 
beépített mikrofonnak köszönhetően. A hangszórók 
a headset viselése nélkül is lehetővé teszik a 
kéznélküli Skype használat élményét. Nincs szükség 
akkumulátorra vagy adapterre, egyszerűen illesszen 
egy USB kábelt közvetlenül bármilyen USB portba, és 
a számítógép automatikusan azonosítja azt, mint 
külső USB eszközt. MAC és PC kompatibilitás.
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Hangszórók
• Neodímium mágneses rendszer: Van

Csatlakoztathatóság
• Mikrofon: Beépített mikrofon
• USB: USB 2.0

Kényelem
• Hordtáskával együtt: Van
• Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows 98, SE, ME, 2000, XP, Vista vagy 

újabb, MAC OS X vagy újabb
• USB: Szabad USB-port

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

19,7 x 17,5 x 7 cm

• Bruttó tömeg: 2,54 kg
• Nettó tömeg: 0,3 kg
• Önsúly: 2,24 kg
• EAN: 87 12581 49892 4
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató: Van
• Szatellithangszórók száma: 2

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 5,08 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

22,6 x 21 x 20,4 cm
• Nettó tömeg: 0,9 kg
• Önsúly: 4,18 kg
• EAN: 87 12581 49893 1
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
•
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