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SPA2360
Leiskite jus linksminti

Puikiai tinkame muzikai, balsui ir garso takeliams. Suteiksime jūsų nešiojamajam kompiuteriui, 
asmeniniam kompiuteriui ar MP3 grotuvui gyvesnį garsą, jums patiks galingesnis garsas ir 
aukštesnė garso kokybė, šiuolaikiškas dizainas ir patogus laidinis garso reguliatorius.

Klausykitės su malonumu
• Sodrūs ir aiškūs vokalai
• 44 W išvesties galia
• Puikūs dinaminiai žemieji dažniai

Visiškai lengva
• Kabelio ilgis gali kisti
• Patogus laidinis garso ir maitinimo reguliatorius

Mums tinka bet kokia medija
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais ir internetiniais vaizdo įrašais
• Mes veikiame su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu



 44 W išvesties galia

Puikūs dinaminiai žemieji dažniai su 44 W išvesties 
galia praturtina gilių žemųjų dažnių klausymosi patirtį 
bei padidina pasimėgavimą muzika įvairių garsumo 
nustatymų dėka – nuo tylaus iki garsaus.

Mėgaukitės muzika / žaidimais / filmais / 
vaizdo įrašais

Puikus priedas jūsų nešiojamajam kompiuteriui: galite 
klausytis multimedijos muzikos ir žiūrėti vaizdo 
įrašus su puikia garso kokybe.
SPA2360/10

Ypatybės
Išleidimo data 2013-02-12

Versija: 1.0.7

12 NC: 8670 000 40281
EAN: 87 12581 42829 7

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

14,8 x 20,3 x 24,1 cm
• Svoris: 2,62 kg

Garsiakalbiai
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2,5 col.
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 4 col.
• Žemųjų dažnių lygio reguliatorius: Ant žemųjų 

dažnių kolonėlės

Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
• Žemųjų dažnių optimizavimas
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Muzikos galia: 44 W
• Išvesties galia (RMS): Palydovui: 6 W ; žemųjų 

dažnių kolonėlė: 10 W

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Patogumas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis garso reguliatorius

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m

• Jungtis: 3,5 mm stereo
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x

Pakuotės turinys
• Žemųjų dažnių kolonėlė
• 3,5 mm stereo kabelis: Fiksuotas
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis
• Palydovų skaičius: 2

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

19,4 x 34,5 x 34,3 cm
• EAN: 87 12581 42829 7
• Bendras svoris: 3,704 kg
• Grynasis svoris: 3,1 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pakuotės svoris: 0,604 kg

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 49184 0
• Bendras svoris: 7,968 kg
• Outer carton (L x W x H): 40,2 x 35,3 x 30,6 cm
• Grynasis svoris: 6,2 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2
• Pakuotės svoris: 1,768 kg
•
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