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Napajanje prek povezave USB
Avdio vhod

SPA20

Odličen zvok
Idealni smo za glasbo, govor in filmske skladbe! Za osupljivo doživetje zvoka nas priklopite
na prenosnik in vaše skladbe ter drugi zvoki bodo kar oživeli. S priročno urejenimi kabli
bo vaša miza vedno pospravljena!
Poslušajte z užitkom
• Polni nizki toni
Popolnoma preprosto
• Preprosto, ekonomično z 2.0-kanalnim stereom
• Napajanje s priključkom USB
• Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe
Združljivi smo z vsemi vrstami naprav
• Uživajte v glasbi, igrah, filmih in videoposnetkih na spletu

SPA20/00

Zvočniki USB za prenosni računalnik
Napajanje prek povezave USB Avdio vhod

Specifikacije
Zvočni sistemi z L/D kanali

•
•
•
•

Ojačevalnik zvoka: Ojačevalnik razreda AB
Ločevanje kanalov: > 45 dB
Vhodna občutljivost: 600 mV
Nazivna izhodna moč: 7 W

Levi/desni zvočniki

• Razpon moči pogonske enote: 1–5 W x 2
• Frekvenčni razpon: 75 Hz – 20 kHz
• Nominalna impedanca: 4 Ohm

Značilnosti
• Občutljivost: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Zvočna enota: 6,4 cm

Povezljivost

• Dolžina kabla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereo

Polni nizki toni

Ta Philipsov zvočnik osebnega računalnika omogoča
kakovostno predvajanje zvoka z bogato izkušnjo
nizkih tonov iz ohišja zvočnikov.

Napajanje s priključkom USB

Vsebina paketa

• Navodila za hitro namestitev
• Število satelitov: 2
•

Priročna funkcija priključitve in takojšnje uporabe
kabla USB omogoča priključitev v kateri koli vhod
USB in prenosnik bo zvočnike samodejno prepoznal
kot izmenljivo pomnilniško napravo USB.

Zvočni vhod (3,5 mm)

Izvedite preprosto priključitev in uživajte v svoji
glasbi s prenosnih naprav in računalnikov. Enostavno
priklopite vašo napravo na zvočni vhod (3,5 mm) na
vaši Philipsovi napravi. Pri računalnikih se priključitev
izvede z izhoda za slušalke. Ko je povezana, lahko
neposredno uživate v svoji celotni glasbeni zbirki s
kompletom vrhunskih slušalk. Philips preprosto
poskrbi za boljši zvok.

Uživajte v glasbi/igrah/filmih/
videoposnetkih

Odlični spremljevalci vašega prenosnega računalnika
in spletnega prenosnika, ki omogočajo predvajanje
večpredstavnostne glasbe in videoposnetkov z
odlično kakovostjo zvoka.
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