
 

 

Philips
Altifalantes multimédia 2.1

SPA2360
Deixe-se levar pelo 

entretenimento
Somos perfeitos para música, voz e bandas sonoras. Daremos vida ao som do seu 
portátil, PC ou leitor MP3 e vai adorar a nossa saída de som ampliada e desempenho de 
som melhorado, design contemporâneo e um prático controlo de volume com fios.

O prazer de ouvir
• Vozes nítidas e claras
• 44 W de potência de saída
• Graves dinâmicos fantásticos

Realmente fácil
• Comprimento do cabo pode variar
• Cómodo controlo de volume e potência com fios

Reproduzimos qualquer suporte multimédia
• Desfrute de música, jogos, filmes e vídeos on-line
• Funcionamos com MAC e PC



 44 W de potência de saída

Graves dinâmicos fantásticos com 44 W de saída 
proporcionam uma experiência de graves profunda e 
maximizam o seu prazer musical salientando os tons 
graves da música da gama de definições de volume, 
de baixo para alto.

Desfrute de música/jogos/filmes/vídeo

O parceiro perfeito para o seu computador portátil 
e netbook, para que possa reproduzir música e 
vídeos multimédia com uma excelente qualidade de 
som.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

14,8 x 20,3 x 24,1 cm
• Peso: 2,62 kg

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controladores de altifalantes satélite: 2,5"
• Controlador do subwoofer: 4"
• Controlo do nível de graves: No subwoofer

Som
• Melhoramento dos graves: Bass Reflex
• Optimização de graves
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Potência Musical: 44 W
• Potência de saída (RMS): Via satélite: 6 W; 

Subwoofer: 10 W

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul

Comodidade
• Telecomando: Controlo de volume com fios

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m

• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x

Conteúdo da embalagem
• Subwoofer
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm: Fixo
• Manual de instalação rápida
• Telecomando: Com fios
• Número de satélites: 2

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

19,4 x 34,5 x 34,3 cm
• EAN: 87 12581 42829 7
• Peso bruto: 3,704 kg
• Peso líquido: 3,1 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,604 kg

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 49184 0
• Peso bruto: 7,968 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

40,2 x 35,3 x 30,6 cm
• Peso líquido: 6,2 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 2
• Tara: 1,768 kg
•
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