
 

 

Philips
Altifalantes multimédia 2.0

SPA9200
Som extraordinário, máximo prazer

com o amplificador de som separado
Altifalantes PC 2.0

Som de qualidade
• Amplificador de som separado para desempenho áudio topo de gama
• Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
• Radiador passivo para melhor desempenho de baixa frequência
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos
• Sem distorção na saída máxima de som
• Potência de saída de som total de 80 W

Design inteligente, simples de utilizar
• Suporte para iPod e MP3 para fácil navegação de música
• Controlo alternado para MP3/PC/AUX
• Fácil controlo de volume, graves e agudos
• Funciona com MAC e PC

Experiência de som melhorada para diferentes usos
• Desfrute de música, jogos, filmes, TV e vídeos on-line
• Tomada dos auscultadores estéreo
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Destaques
• Número de embalagens para o consumidor: 4
•

Som
• Melhoramento dos graves: Dynamic Bass Boost
• Melhoramento do som: Aumento dos Agudos
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Potência Musical: 80 W
• Potência de saída (RMS): 2 x 20 W

Altifalantes
• Limites freq. do altifalante satélite: 70 - 20 000 Hz
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Sistema de magneto de neodímio
• Controladores de altifalantes satélite: 2"

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 2 entradas estéreo de 3,5 e 1 entrada 

RCA in (E+D)
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x

Comodidade
• Indicador de ligado
• Facilidade de Instalação: Plug & Play

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul

Conteúdo da embalagem
• Amplificador
• Manual de instalação rápida
• Número de satélites: 2
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

40,5 x 30,7 x 18,5 cm
• Peso líquido: 3,35 kg
• Peso bruto: 3,65 kg
• Tara: 0,3 kg
• EAN: 87 12581 44313 9
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

62,8 x 39 x 42 cm
• Peso líquido: 13,4 kg
• Peso bruto: 15,2 kg
• Tara: 1,8 kg
• EAN: 87 12581 48381 4
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