
 

 

Philips
USB-högtalare för bärbar 
dator

SPA2210V
Vi är söta men vi festar hårt!

Perfekta för musik, röstuppspelning och filmljud! Anslut helt enkelt till din bärbara dator 
eller MP3-spelare och skänk liv till din musik för en fantastisk ljudupplevelse. Med den 
praktiska kabelhanteringen kan du även ha ett prydligt skrivbord!

Verkligen enkelt
• Kabellängden kan variera
• USB-kontakt för ström
• Praktisk kabelhantering
• Bekväm volym- och effektkontroll på högtalarens framsida
• Problemfritt och utrymmesbesparande med 2.0-kanalsstereo
• Miljövänlig produkt

Lyssna och njut
• Fyllig bas

Spelar upp alla media
• Njut av musik, spel, film och onlinevideor
• Vi fungerar med MAC och PC
• Låg strömförbrukning



 Kabellängden kan variera

Enkel kabelhantering hjälper till att få ordning på 
trassliga kablar, så att du kan hålla skrivbordet snyggt, 
och kabellängden kan justeras efter dina behov.

Njut av musik/spel/film/video

Det perfekta komplementet till din bärbara dator 
och netbook, så att du kan spela upp 
multimediemusik och -video med bra ljudkvalitet.

Fyllig bas

De ger bra ljudkvalitet med en fyllig basupplevelse 
från ett högtalarlådesystem.

USB-kontakt för ström

USB-kabeln med enkel plug-and-play-funktion ansluts 
direkt till en USB-port. Den bärbara datorn 
identifierar automatiskt den borttagbara USB-
masslagringsenheten.
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Funktioner
MacPC

• Taravikt: 0,277 kg
•

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

16,5 x 10,5 x 13,5 cm
• Vikt: 0,564 kg

Ljud
• Basförbättring: Basförstärkning
• Volymkontroll: Analog volymkontroll

Högtalare
• Drivenhet för satellit-högtalare: 2 tum

Anslutningar
• Ljudingång för data: Stereoljud (3,5 mm-uttag) 1x
• Kabellängd: 1,5 m
• Anslutning: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Bekvämlighet
• Strömindikator
• Enkel installation: Plug & Play

Systemkrav
• PC OS: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista eller 

senare. MAC OS X eller senare
• USB: Ledig USB-port

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide
• Antal satellitehögtalare: 2

Yttre kartong
• EAN: 87 12581 49600 5
• Bruttovikt: 1,87 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 37,5 x 21,5 x 14,5 cm
• Nettovikt: 1,146 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 0,724 kg

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Båda
• Förpackningens mått (B x H x D): 

19,5 x 17,5 x 12,5 cm
• EAN: 87 12581 49599 2
• Bruttovikt: 0,85 kg
• Nettovikt: 0,573 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Kartong
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