
 

 

Philips
Multimediální 
reproduktory 2.0

SPA7210R
Slyšíte ty basy?!

Slyšte ty hluboké basy a čisté tóny z dvojitých vinutí reproduktorů a basového otvoru. 
Připojte reproduktory k notebooku nebo MP3 a užívejte si hudby, her, filmů a online videí, 
nebo si nabijte svou MP3 či mobilní telefon – vše na počítačích PC i MAC.

Poslouchejte s radostí
• Zažijte sílu dramaticky hlubokých basů
• Rázný, vyvážený zvuk s dvojitým vinutím
• Zvukový výkon 40 W
• Port Aux-in umožňuje přímo připojit MP3 přehrávač
• Konektor pro sluchátka

Skutečně jednoduché
• Umíme také nabít váš přehrávač MP3 a mobilní telefon
• Šikovný systém pro uspořádání kabeláže
• Délka kabelu je nastavitelná
• Pohodlné ovládání hlasitosti a napájení předního reproduktoru
• Zelený výrobek

Dokážeme přehrávat všechna média
• Vychutnejte si hudbu, hry, filmy a online videa
• Můžete nás použít s počítačem MAC i běžným počítačem



 Dramatické hluboké basy

Poslouchejte čistý rázný zvuk a zažijte na vlastní kůži 
hluboké basy. Užívejte si hudby, her, filmů a online 
videí s těmito multimediálními reproduktory, které 
fungují na počítačích PC i MAC.

Nabíjejte přehrávač MP3 nebo mobilní 
telefon

Při poslouchání hudby ze svého notebooku si 
zároveň můžete nabíjet přehrávač MP3 nebo mobilní 
telefon.

Délka kabelu je nastavitelná

Jednoduchý systém pro uspořádání kabeláže pomáhá 
zorganizovat kabely, abyste měli uklizený stůl, a délka 
kabelů je nastavitelná dle vašich potřeb.

Vychutnejte si hudbu, hry, filmy a videa

Dokonalý doplněk vašeho notebooku nebo 
netbooku, který umožňuje přehrávat multimediální 
hudbu a videa se skvělou kvalitou zvuku.
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Přednosti
MacPC

konektor) 1x •
Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 20 x 20 x 17,5 cm
• Hmotnost: 1,859 kg

Zvuk
• Zvýraznění basů: Dynamic Bass Boost
• Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Hudební výkon: 40 W
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 10 W
• Kmitočtová charakteristika: 62 Hz až 20 kHz při 

10 dB Hz
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2cm výškový 

reproduktor, 3"

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano
• Snadná instalace: Standard Plug & Play
• Indikace nabíjení: Nabíjení USB pro 1A

Možnosti připojení
• Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm 

• Délka kabelu: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Ekologické specifikace
• Označení Green Flagship: Ano

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Počet satelitů: 2

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Hrubá hmotnost: 2,782 kg
• Čistá hmotnost: 2,097 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,685 kg

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 6,12 kg
• Vnější obal (D x Š x V): 41,6 x 33,6 x 26 cm
• Čistá hmotnost: 4,194 kg
• Počet spotřebitelských balení: 2
• Hmotnost obalu: 1,926 kg
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
Datum vydání 2012-02-20

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 80589
EAN: 87 12581 61665 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Specifikace
Multimediální reproduktory 2.0
  

http://www.philips.com

