
 

 

Philips
Głośniki multimedialne 2.0

SPA2201
Mała konstrukcja, potężny dźwięk

Sympatyczna konstrukcja i duże możliwości – te głośniki USB do laptopa można podłączyć za 

pośrednictwem gniazda USB o małym poborze mocy. Ciesz się dowolnymi multimediami – muzyką, 

grami, filmami i zawartością online. Głośniki działają zarówno po podłączeniu do komputerów MAC, jak 

i PC.

Przyjemne słuchanie
• Dźwięk stereo

To naprawdę proste
• Zasilanie przez USB
• Bez kłopotów, oszczędza miejsce z kanałowym dźwiękiem stereo 2.0
• Produkt ekologiczny

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Współpraca z komputerami PC/MAC
• Ciesz się muzyką, grami, filmami oraz plikami wideo w Internecie
• Niskie zużycie energii



 Ciesz się muzyką/grami/filmami oraz 
obrazem wideo

Doskonałe akcesorium do laptopa lub netbooka. 
Dzięki niemu możesz cieszyć się muzyką i filmami 
multimedialnymi o doskonałej jakości dźwięku.

Zasilanie przez USB

Dzięki połączeniu plug and play przewód USB można 
podłączyć bezpośrednio do dowolnego portu USB, a 
Twój laptop automatycznie rozpozna podłączone 
urządzenie pamięci masowej USB.

Ekologiczny produkt firmy Philips

Posiada atest ekologicznego produktu Royal Philips 
Electronics. Ekologiczny produkt posiada o co 
najmniej 10% lepszą wydajność niż inne produkty tej 
samej kategorii ze względu na ochronę środowiska 
(np. energooszczędność, wagę produktu, okres 
eksploatacji itp.).
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Zalety
MacPC

• Główny produkt ekologiczny
•

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

9,6 x 9,6 x 9,8 cm
• Waga: 0,431 kg

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Wzmocnienie 

tonów niskich
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe
• Pasmo przenoszenia: 110 Hz–20 kHz przy 

10 dB Hz

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: 1,5 cala

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• USB: USB 2.0

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Łatwa instalacja: Plug & Play

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows 98 SE ME 

2000 XP, Vista lub nowszy, MAC OS X lub nowszy
• USB: Wolny port USB

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Liczba głośników satelitarnych: 2

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 52018 2
• Waga brutto: 2,527 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

26 x 20,6 x 37,6 cm
• Waga netto: 1,756 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Ciężar opakowania: 0,771 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

12,6 x 19,5 x 18,4 cm
• EAN: 87 12581 52017 5
• Waga brutto: 0,558 kg
• Waga netto: 0,439 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,119 kg
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