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SPA1315
Daj się oczarować

Dzięki mocy muzycznej o wartości 20 W i dynamicznemu odtwarzaniu niskich tonów są to głośniki 

idealnie nadające się do słuchania muzyki, do gier komputerowych oraz odtwarzania filmów i 

internetowych plików wideo. Współpracują zarówno z komputerami MAC, jak i PC. Wyposażone są 

również w wygodny przewodowy regulator głośności.

Przyjemne słuchanie
• Dynamiczny bas
• Całkowita moc muzyczna 20 W
• Wygodne sterowanie głośnością i zasilaniem za pomocą przewodu

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Współpraca z komputerami PC/MAC
• Ciesz się muzyką, grami i filmami w telewizji oraz w Internecie



 Dynamiczny bas

Moc muzyczna o wartości 20 W i dynamiczne 
odtwarzanie niskich tonów.

Wygodne sterowanie przewodowe

Wygodna regulacja głośności muzyki

Ciesz się multimediami

Doskonałe akcesorium do laptopa. Dzięki niemu 
możesz cieszyć się muzyką i filmami multimedialnymi 
o doskonałej jakości dźwięku.
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Zalety
MacPC

• Wskaźnik zasilania •
Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass 

Reflex
• Pasmo przenoszenia: 140–15000 Hz Hz
• Moc muzyczna: 20 W
• Moc wyjściowa (RMS): Głośniki satelitarne: 2 x 

2,5 W; subwoofer 5 W
• Przewody: Przewody stałe
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2,5 cala
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 

200~15000 Hz
• Przetwornik subwoofera: 10 cm
• Pasmo przenoszenia subwoofera: 80~240 Hz

Możliwości połączeń
• Długość przewodu: Przewód zasilający, przewód 

audio, przewód głośnika satelitarnego: 1,3 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Zasilanie: 220–230 V AC, 50 Hz

Udogodnienia

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Zielony

Zawartość opakowania
• Liczba głośników satelitarnych: 1
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Nieruchomy
• Instrukcja szybkiej instalacji

Karton zewnętrzny
• Waga brutto: 11,57 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

48,7 x 33,7 x 45,4 cm
• Waga netto: 8,36 kg
• Ciężar opakowania: 3,21 kg
• EAN: 87 12581 55535 1
• Liczba opakowań konsumenckich: 4

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

32,5 x 21,9 x 23,5 cm
• Waga brutto: 2,68 kg
• Waga netto: 2,09 kg
• Ciężar opakowania: 0,59 kg
• EAN: 87 12581 55534 4
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo
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