
 

 

Philips
Boxe multimedia 2.0

SPA2201
Aspect mic, sunet amplu

Drăguţ, dar măreţ, puteţi asculta la difuzoarele USB ale notebook-ului utilizând o mufă 
USB cu consum redus. Bucuraţi-vă de orice suport media pentru muzică, jocuri, filme şi 
clipuri video online - iar acestea funcţionează cu MAC şi PC.

Ascultaţi cu plăcere
• Sunet stereo

Extrem de ușoare
• Mufă USB pentru alimentare
• Fără complicaţii, economisind spaţiul, cu sunet stereo pe 2.0 canale
• Produs ecologic

Redarea oricărui suport media
• Funcţionează cu MAC și PC
• Bucuraţi-vă de muzică, jocuri, filme și clipuri video online
• Consum redus de energie



 Bucuraţi-vă de muzică/jocuri/filme/
clipuri video

Partenerul perfect pentru notebook și netbook, 
pentru a putea reda muzică și clipuri video 
multimedia la o calitate audio excelentă.

Mufă USB pentru alimentare

Cu confortul plug-and-play, cablul USB se conectează 
direct la orice port USB și notebook-ul îl recunoaște 
automat ca dispozitiv USB detașabil de stocare în 
masă.

Produs ecologic Philips

Certificat de Royal Philips Electronics ca produs 
ecologic. Produs ecologic înseamnă că performanţa 
dispozitivului este cu cel puţin 10% mai bună decât a 
concurenţilor principali privind problemele de 
sustenabilitate selectate (de ex. eficienţă energetică, 
greutate produs, gestionarea duratei de viaţă etc.).
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Repere
MacPC

versiune ulterioară, MAC OS X și versiuni • Green Flagship
•

Sunet
• Amplificare bas: Bass Boost
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Controlul volumului: Control analogic al volumului
• Cabluri: Cabluri fixe
• Răspuns în frecvenţă: 110 Hz - 20 k Hz la 10 dB Hz

Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Drivere pentru difuzor satelit: 1,5"

Conectivitate
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Confort
• Indicator alimentare
• Ușor de instalat: Plug & Play

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows 98 SE ME 2000 XP Vista sau o 

superioare
• USB: Port USB gratuit

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă
• Număr de sateliţi: 2

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 52018 2
• Greutate brută: 3,112 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 25,2 x 20,7 x 37,4 cm
• Greutate netă: 1,8 kg
• Număr de ambalaje: 4
• Greutate proprie: 1,312 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

19,5 x 19,5 x 12 cm
• EAN: 87 12581 52017 5
• Greutate brută: 0,688 kg
• Greutate netă: 0,45 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,238 kg
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