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Multimédiás hangszórók 
2.0

SPA7210R
Dübörögjön a basszus!

Érezze az erőteljes mélyhangot és a kristálytiszta hangzást a kettős meghajtó és a basszus port 

segítségével. Notebookja vagy MP3 lejátszója csatlakoztatása után máris élvezheti a zenét, játékokat, 

filmeket és online videókat, ráadásul a hangszórók MAC- és PC platformon egyaránt működnek.

A hallgatás öröme
• Érezze zsigereiben az átütően mély basszust
• Tiszta, kiegyenlített hangzás kettős meghajtóval
• 40 W hangteljesítmény
• Közvetlen MP3 csatlakoztatás az Aux-in porthoz
• Sztereo fejhallgató-csatlakozó

Igazán egyszerű
• Tölthetjük is MP3 lejátszónkat vagy mobiltelefonunkat
• Kényelmes kábelkezelés
• Többféle kábelhosszúság
• A hangsugárzó előlapján állítható a hangerő, és kapcsolható be és ki a készülék
• Környezetbarát termék

Bármilyen médiával boldogulunk
• Zene, játékok, filmek és online videók
• MAC- és PC-kompatibilis



 Átütően mély basszus

Fedezze fel a tiszta, éles hangzást és a mély basszust. 
Élvezze szabadon a zenét, játékokat, filmeket és 
online videókat - ezek a multimédiás hangszórók 
MAC és Windows platformon egyaránt működnek.

MP3 vagy mobiltelefon töltése

Miközben notebookján zenét hallgat, akár MP3 
lejátszóját vagy mobiltelefonját is feltöltheti.

Többféle kábelhosszúság

Az egyszerű kábelelvezetésnek köszönhetően nincs 
több kábelgubanc és rendetlenség az íróasztalon. A 
kábelhosszúság igény szerint állítható.

Zene, játékok, filmek és videók

A tökéletes társ notebookjához és netbookjához, 
hogy nagyszerű hangminőségben játszhasson le 
multimédiás zenét és videókat.
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Fénypontok
MacPC

• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

20 x 20 x 17,5 cm
• Tömeg: 1,859 kg

Hangzás
• Javított mélyhangzás: Dinamikus basszuskiemelés
• Hangzásjavítás: „D" osztályú digitális erősítő
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Zenei teljesítmény: 40 W
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W
• Frekvenciaátvitel: 62 Hz - 20 kHz, 10 dB-nél Hz
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok

Hangszórók
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Szatellithangszóró meghajtók: 3/4" magassugárzó, 

3"

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény
• Könnyen telepíthető: Plug & Play
• Töltésjelző: 1 A USB-feltöltés

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió 

(3,5 mm-es csatlakozó)

• Kábelhosszúság: 1,5 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó

Környezetvédelmi adatok
• Környezetbarát jelzés

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató
• Szatellithangszórók száma: 2

Méret csomagolással együtt
• Polcra helyezési mód: Dummy
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Bruttó tömeg: 2,782 kg
• Nettó tömeg: 2,097 kg
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Dummy
• Táratömeg: 0,685 kg

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 6,12 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

41,6 x 33,6 x 26 cm
• Nettó tömeg: 4,194 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 2
• Táratömeg: 1,926 kg
Kiadás dátuma  
2012-02-27

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 80589
EAN: 87 12581 61665 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

Műszaki adatok
Multimédiás hangszórók 2.0
  

http://www.philips.com

