
 

 

Philips
Notebook-USB-højttalere

SPA2210W
Vi ser nuttede ud, men 

vi spiller igennem!
Vi er fantastiske til musik, stemme og lydspor! Du behøver blot tilslutte os til din notebook 
eller MP3-afspiller, så giver vi din musik og lyd liv, så du får en fantastisk lytteoplevelse. 
Praktisk kabelføring giver også en pænt og ryddeligt skrivebord!

Virkelig nemt
• Kabellængden kan variere
• Strøm via USB-stik
• Praktisk kabelhåndtering
• Praktisk betjening af lydstyrke og strøm på forsiden af højttaler
• Problemfri, pladsbesparende med 2.0-kanal stereo
• Grønt produkt

Nyd at lytte
• Dyb bas

Vi kan spille sammen med alle medier
• Nyd musik, spil, film og onlinevideoer
• Vi fungerer med Mac og PC
• Lavt strømforbrug



 Kabellængden kan variere

Nem kabelføring hjælper med at organisere rodede 
kabler, så du får et ryddeligt skrivebord. 
Kabellængden kan justeres til dine behov.

Nyd musik/spil/film/video

Det perfekte tilbehør til din notebook og netbook, 
så du kan afspille multimediemusik og videoer med 
fantastisk lydkvalitet.

Dyb bas

De har god lydkvalitet med fyldig basgengivelse fra 
højttalerkabinet.

Strøm via USB-stik
Med plug-and-play, hvor USB-kablet sættes direkte i 
enhver USB-port, og din notebook automatisk 
registrerer denne som en flytbar USB-
masselagringsenhed.
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Vigtigste nyheder
MacPC

• USB: Ledig USB-port
Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 16,5 x 10,5 x 13,5 cm
• Vægt: 0,564 kg

Lyd
• Basforbedring: Basforstærkning
• Lydstyrkeregulering: Analog lydstyrkeregulering

Højttalere
• Satellithøjttalerenheder: 2"

Tilslutningsmuligheder
• Lydindgang for data: Stereolyd (3,5 mm stik) 1×
• Kabellængde: 1,5 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• USB: USB 2.0

Komfort
• Strømindikator
• Nem installation: Plug and Play

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

nyere MAC OS X eller nyere

Indhold af emballage
• Lynstartguide
• Antal satellitter: 2

Yderemballage
• Bruttovægt: 1,87 kg
• Ydre indpakning (L x B x H): 37,5 x 21,5 x 14,5 cm
• Nettovægt: 1,146 kg
• Antal forbrugeremballager: 2
• Taravægt: 0,724 kg
• GTIN: 1 87 12581 61661 5

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 

19,5 x 17,5 x 12,5 cm
• EAN: 87 12581 61661 8
• Bruttovægt: 0,85 kg
• Nettovægt: 0,573 kg
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Taravægt: 0,277 kg
•
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