
 

 

Philips
Ηχεία πολυμέσων 2.0

Τροφοδοσία μέσω USB
Είσοδος ήχου

SPA2201
Μικρό μέγεθος, δυνατός ήχος

Χαριτωμένα και πανέμορφα! Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτά τα ηχεία USB για φορητούς 

υπολογιστές, συνδέοντάς τα με ένα καλώδιο USB χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Απολαύστε 

όλα τα μέσα για μουσική, παιχνίδια, ταινίες και ηλεκτρονικά βίντεο. Συμβατά με MAC και με PC.

Απολαυστική ακρόαση
• Στερεοφωνικός ήχος

Πραγματικά εύκολο
• Βύσμα USB για ισχύ
• Εξοικονόμηση χώρου χωρίς προβλήματα με στερεοφωνικό ήχο 2.0 καναλιών
• Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν

Μπορούμε να παίξουμε περιεχόμενο από όλα τα μέσα
• Συνεργαζόμαστε με MAC και PC
• Απολαύστε μουσική, παιχνίδια, ταινίες και online βίντεο
• Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος



 Απολαύστε μουσική/παιχνίδια/ταινίες/
βίντεο

Ο ιδανικός σύντροφος για φορητούς υπολογιστές 
και netbook, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε 
μουσική και βίντεο πολυμέσων με εξαιρετική 
ποιότητα ήχου.

Βύσμα USB για ισχύ

Χάρη στην πρακτικότητα plug-and-play, το 
καλώδιο USB συνδέεται απευθείας σε 
οποιαδήποτε θύρα USB και το notebook το 
αναγνωρίζει αυτόματα ως συσκευή μαζικής 
αποθήκευσης USB.

Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν της 
Philips

Πιστοποιημένο από τη Royal Philips Electronics ως 
προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον. Ένα προϊόν 
φιλικό προς το περιβάλλον συνεπάγεται ότι η 
απόδοση της συσκευής είναι τουλάχιστον 10% 
καλύτερη από αυτή των κύριων ανταγωνιστών σε 
επιλεγμένα θέματα βιωσιμότητας (π.χ ενεργειακή 
απόδοση, βάρος προϊόντος, διαχείριση κύκλου 
ζωής, κ.λπ.).
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Χαρακτηριστικά
MacPC

SE ME 2000 XP Vista ή μεταγενέστερη έκδοση, •
Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

9,6 x 9,6 x 9,8 εκ.
• Βάρος: 0,431 κ.

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: Ενίσχυση μπάσων
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια
• Συχνότητα απόκρισης: 110 Hz - 20 k Hz στα 10 

dB Hz

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: 1,5"

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου για δεδομένα: 1 υποδ. στερεοφ. 
ήχου (υποδ. 3,5 χιλ.)

• Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.
• USB: USB 2.0

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος
• Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή: Windows 98 

MAC OS X ή μεταγενέστερη έκδοση
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Αριθμός δορυφόρων: 2

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 52018 2
• Μεικτό βάρος: 2,527 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

26 x 20,6 x 37,6 εκ.
• Καθαρό βάρος: 1,756 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 0,771 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

12,6 x 19,5 x 18,4 εκ.
• EAN: 87 12581 52017 5
• Μεικτό βάρος: 0,558 κ.
• Καθαρό βάρος: 0,439 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,119 κ.

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Σήμα Προστασίας περιβάλλοντος
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