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SPA2300
Solução Smart Sound

É fácil controlar o som do seu equipamento multimédia com o SPA2300. Tem um 
telecomando com fios para um ajuste relaxado do volume de som e controlo do nível 
de bass boost no subwoofer.

O melhor desempenho de graves
• Tecnologia bass boost com controlo de nível

Liga a todos os seus equipamentos
• Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais
• Telecomando de volume para ajuste conveniente do som
 



 Sons graves com controlo de nível
O design exclusivo do subwoofer produz sons 
graves mais profundos e ricos. Tem também a 
possibilidade de ajustar o nível de sons graves como 
desejar.

Perfeito para MP3, PC, TV e muito mais
Ligue as suas colunas a todos os seus equipamentos. 
É uma forma óptima de ouvir o seu leitor de MP3, 
PC, TV, CD, DVD e todos os seus ficheiros 
multimédia.

Telecomando de volume
O prático telecomando com fios permite-lhe ajustar 
o nível do volume com a ponta dos seus dedos.
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Som
• Melhoramento dos graves: Analog Bass Boost, Bass 

Reflex
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Potência Musical: 38 W
• Potência de saída (RMS): Por satélite: 3,5 W ; 

Subwoofer: 12 W
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Fios: Fios fixos
• Frequência de resposta: 55 - 20 000 Hz

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controladores altifalante satélite: Woofer de 2,5 

pol.
• Controlador do subwoofer: 5 1/4"
• Controlo do nível de graves: No subwoofer

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,6 m
• Conector: Combinado estéreo 3,5 mm com 

controlo em linha
• Potência: CA 220 V 50 Hz

Comodidade
• Indicador de ligado
• Comando à distância: Controlo do volume

Potência
• Indicador LED de energia: Azul

Conteúdo da embalagem
• Subwoofer
• Número de satélites: 2
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm
• Manual de instalação rápida
• Telecomando: Com fios
• Cartão da garantia

Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• EAN/UPC/GTIN: 8710895920636
• Tara: 0,8 kg
• Peso bruto: 4,3 kg
• Comprimento: 323 mm
• Largura: 268 mm
• Altura: 304 mm
• 12NC: 908210005126

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895920858
• Peso bruto: 15 kg
• Comprimento: 1084 mm
• Largura: 333 mm
• Altura: 326 mm
• 12NC: 908210005126
• Tara: 1,4 kg
•
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