
 

 

Philips
Multimedialuidsprekers 2.0

SPA7210B
Laat die bas maar knallen!

De diepe bas en kraakheldere geluiden van deze luidsprekers met dubbele drivers en een baspoort zijn 

bijna voelbaar. Sluit ze aan op uw notebook of MP3-speler en geniet van muziek, games, films en 

onlinevideo's. Bovendien kunt u uw MP3-speler of mobiele telefoon ermee opladen en zijn ze 

compatibel met zowel MAC als PC.

Geluid om van te genieten
• Voel de krachtige dreun van een indrukwekkend diepe bas
• Helder en gebalanceerd geluid dankzij dubbele drivers
• Geluidsvermogen van 40 W
• Rechtstreeks aansluiten op uw MP3-speler via Aux-in-aansluiting
• Stereo-hoofdtelefoonaansluiting

Superhandig
• U kunt ook uw MP3-speler of mobiele telefoon opladen
• Handig kabelbeheer
• Kabellengte kan worden aangepast
• U kunt het volume aan de voorzijde van de luidspreker aanpassen en ook kunt u het apparaat 

hier in- en uitschakelen
• Groen product

Geschikt voor alle media
• Geniet van muziek, games, films en onlinevideo's
• Geschikt voor MAC en PC



 Indrukwekkende diepe bas

Geniet van muziek, games, films en onlinevideo's met 
kraakhelder geluid en een bijna voelbare diepe bas. 
Deze multimedialuidsprekers zijn compatibel met 
zowel MAC als Windows.

MP3-speler of mobiele telefoon opladen

U kunt zelfs uw MP3-speler of mobiele telefoon 
opladen terwijl u vanaf uw notebook muziek 
beluistert.

Kabellengte kan worden aangepast

Met het eenvoudige kabelbeheer kunt u slordige 
kabels netjes opbergen, zodat u een opgeruimd 
bureau hebt. U kunt de kabellengte aanpassen, zodat 
u precies krijgt wat u nodig hebt.

Geniet van muziek/games/films/video's

De perfecte metgezel voor uw notebook of 
netbook. Speel multimediamuziek en -video's af met 
een geweldige geluidskwaliteit.
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Kenmerken
MacPC

• Connector: 3,5 mm stereo
Geluid
• Verbeterd basgeluid: Dynamic Bass Boost
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Muziekvermogen: 40 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
• Frequentiebereik: 62 Hz - 20 kHz bij 10 dB Hz
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling
• Kabels: Vaste kabels

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Satellietluidsprekers: 3/4 inch tweeter, 3 inch

Gemak
• Aan-indicatie
• Gemakkelijk te installeren: Plug & Play
• Oplaadindicatie: Opladen via USB voor 1 A

Connectiviteit
• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio 

(aansluiting 3,5 mm) 1x
• Kabellengte: 1,5 m

Ecologische specificaties
• Green Flagship

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding
• Aantal satellieten: 2

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

20 x 32,5 x 23,2 cm
• EAN: 87 12581 54071 5
• Brutogewicht: 2,689 kg
• Nettogewicht: 2,13 kg
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Karton
• Gewicht van de verpakking: 0,559 kg

Omdoos
• EAN: 87 12581 54073 9
• Brutogewicht: 5,915 kg
• Omdoos (L x B x H): 41,5 x 34 x 25,2 cm
• Nettogewicht: 4,26 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2
• Gewicht van de verpakking: 1,655 kg
•
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