
 

 

Philips
Multimediehögtalare 2.0

SPA7210R
Rocka loss!

Känn den djupa basen och det klara ljudet från två högtalarelement och en basport. Anslut till 
din bärbara dator eller MP3-spelare, lyssna på musik, spela spel, se film och onlinevideor eller 
ladda MP3-spelaren och mobiltelefonen - högtalarna fungerar med MAC och PC.

Lyssna och njut
• Känn musklerna hos den fantastiskt djupa basen
• Tydligt, balanserat ljud med dubbla högtalarelement
• 40 W uteffekt
• Direktanslutning till MP3-spelaren med Aux-ingång
• Stereohörlursuttag

Verkligen enkelt
• Du kan också ladda MP3-spelaren eller mobiltelefonen
• Praktisk kabelhantering
• Kabellängden kan variera
• Bekväm volym- och effektkontroll på högtalarens framsida
• Miljövänlig produkt

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



 Fantastiskt djup bas

Upplev det klara och tydliga ljudet och känn den 
djupa basen. Spela musik, spel, filmer och 
onlinevideor – multimediehögtalarna fungerar med 
både MAC och Windows.

Ladda MP3-spelare eller mobiltelefon

Du kan också ladda MP3-spelaren eller 
mobiltelefonen medan du lyssnar på musik på datorn.

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.
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Funktioner
MacPC

• Anslutning: 3,5 mm stereo
Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 20 x 20 x 17,5 cm
• Vikt: 1,859 kg

Ljud
• Basförbättring: DBB (Dynamic Bass Boost)
• Ljudförbättring: Digital klass D-Förstärkare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Musikeffekt: 40 W
• Uteffekt (RMS): 2 x 10 W
• Frekvensåtergivning: 62 Hz - 20 kHz vid 10 dB Hz
• Volymkontroll: Analog volymkontroll
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Drivenhet för satellit-högtalare: 3/4 tums tweeter, 

3 tum

Bekvämlighet
• Strömindikator
• Enkel installation: Plug & Play
• Laddningsindikator: USB-laddning för 1 A

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

Miljöpolicy
• Green Flagship

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide
• Antal satellitehögtalare: 2

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

32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Bruttovikt: 2,782 kg
• Nettovikt: 2,097 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,685 kg

Yttre kartong
• Bruttovikt: 6,12 kg
• Yttre kartong (L x B x H): 41,6 x 33,6 x 26 cm
• Nettovikt: 4,194 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2
• Taravikt: 1,926 kg
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•
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