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SPA2335
Dynamisk lyd

28 W udgang understøttet af basrefleksteknologi, som giver dybe toner. Højttaleren kan 
bruges sammen med alle medier, og det tragtformede basrør giver dig en fyldig, stor lyd 
med mindre forvrængning.

Fyldig, kompleks lyd
• Samlet udgangseffekt på 28 W RMS
• Driveren med dæmpning reducerer vibrationer og lydforvrængning
• Basreflekshøjttalere giver dyb og kraftig bas

Moderne design
• Elegant design – ser lige så godt ud, som den lyder

Enkelhed
• Kompatibel med alle medier



 28 W RMS
Samlet udgangseffekt på 28 W RMS

Basreflekshøjttalere
Et kammer bag højttalerdriveren, som leder luft til 
akustisk indstillede ventilationsåbninger, der er 
indbygget i højttaleren, giver bastonerne en mere 
kraftig, realistisk lyd.

Kompatibel med alle medier
Kompatibel med alle medier

Driver med dæmpning
En enkelt højttalerdriver modtager normalt en 
specifik frekvensafsnitsvibration nær kanten af 
membranen, hvilket ofte resulterer i 
lydforvrængning. Dette problem kan løses ved at 
anvende Mylar, en ensartet monomer og et meget 
lettere materiale, end man normalt bruger, omkring 
drivercylinderen. Materialet omgiver cylinderen i en 
perfekt symmetrisk ring, og den deraf følgende 
dæmpende effekt undertrykker den asynkrone 
vibration, hvilket giver en mere balanceret og 
naturlig lyd.
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Lydsystemer
• Frekvensområde: 20 Hz - 20 kHz
• Inputimpedans: 25 ohm
• Samlet udgangseffekt: 28 W
• Strøm: 220V 50 Hz
• Signal/støjforhold: >75 dB
• THD: <1%

Lydsystemer, L/R kanaler
• Lydforstærker: Klasse-AB forstærker
• Kanalseparation: >45 dB
• indgangssensitivitet: 450 mV
• Nominel udgangseffekt: 6 W x 2

Subwoofer-lydsystemer
• lydforstærker: Klasse-AB forstærker (BTL)
• indgangssensitivitet: 180 mV
• Nominel udgangseffekt: 16 W

Venstre/højre højttaler
• Drivereffektområde: 1-20 Wx2
• Frekvensområde: 100 Hz-18 kHz
• Norminel impedans: 6 ohm

• Følsomhed: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Højttalerdriver: 2,5" Full-Range

Subwooferhøjttaler
• Drivereffektområde: 2 - 60 W
• Frekvensområde: 55 Hz-250 Hz
• Norminel impedans: 8 Ohm
• Følsomhed: 86 dB (2,83 V ved 1 m)

Tilslutningsmuligheder
• Kabellængde: 1,5 m
• Stik: 3,5 mm stereo
• Lydindgang for data: Stereolyd (3,5 mm stik) 1×

Strøm
• LED-strømindikator: Gul

Indhold af emballage
• Antal satellitter: 2
• Subwoofer
• 3,5 mm stereo line-kabel: Fast
• Lynstartguide
• Fjernbetjening: Kablet
•
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