
olução smart sound
S
Ajuste os so

maneira. O S

equipamento

O me
• Tecn

Liga a
• Perf
• Tele
ns graves no subwoofer de acordo com o seu gosto e ouça música à sua 

PA1300 proporciona 25 W de potência de música a partir de todos os seus 

s multimédia.

lhor desempenho de graves
ologia bass boost com controlo de nível

 todos os seus equipamentos
eito para MP3, PC, TV, CD e muito mais
comando de volume para ajuste conveniente do som
 

Philips
Altifalante Multimédia 2.1

SPA1310



 

Conectividade
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Potência: CA 220 V 50 Hz

Comodidade
• Indicador de ligado

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção 

Magnética LSB
• Controladores altifalante satélite: Woofer de 2.5 

pol.

Conteúdo da embalagem
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
• Número de satélites: 2

• Manual de instalação rápida
• Subwoofer

Potência
• Indicador LED de energia: Verde

Som
• Melhoramento dos graves: Analog Bass Boost, 

Bass Reflex
• Frequência de resposta: 35 - 20k Hz
• Melhoramento de Altifalante: Protecção 

Magnética LSB
• Potência Musical: 24 W
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Potência de saída (RMS): Por satélites: 2x3.5W; 

Subwoofer 5.6W
• Fios: Fios fixos
•

Altifalante Multimédia 2.1
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