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SPA2335
Som dinâmico

Saída de 28 W suportada pela tecnologia Bass Reflex para fornecer tons profundos. 
Compatível com qualquer conteúdo multimédia, este altifalante produz um som cheio e 
rico com menos distorção através do seu tubo de graves alargado.

Som rico, complexo
• Potência de saída total de 28 W RMS
• Diafragma com um bom amortecimento reduz a vibração e a distorção de som
• Altifalantes Bass Reflex proporcionam graves profundos e poderosos

Design contemporâneo
• Concebido a pensar no estilo - parece tão bem quanto soa

Simplicidade
• Compatível com qualquer suporte multimédia



 28 W RMS
Potência de saída total de 28 W RMS

Altifalantes Bass Reflex
Uma câmara por trás do controlador dos altifalantes 
canaliza o ar para saídas afinadas acusticamente 
integradas nos mesmos, dando aos graves um som 
mais poderoso e realista.

Compatível com qualquer suporte 
multimédia
Compatível com qualquer suporte multimédia

Diafragma com um bom 
amortecimento
Normalmente, um diafragma de altifalante único 
causa uma vibração específica da divisão da 
frequência na área próxima do rebordo do 
diafragma, o que resulta frequentemente numa 
distorção de som. A solução para este problema 
consiste na utilização de mylar - um monómero 
uniforme e um material muito mais leve do que o 
normalmente utilizado - à volta do cone de 
diafragma. Ao circundar o cone com um anel 
totalmente simétrico, o efeito de amortecimento 
resultante elimina a vibração assíncrona, 
proporcionando num som mais equilibrado e 
natural.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

27 x 22,5 x 20 cm
• Peso: 2,93 kg

Sistemas áudio
• Limites frequência: 20Hz-20kHz
• Impedância de entrada: 25 ohm
• Potência de saída total: 28 W
• Alimentação: 220 V 50 Hz
• Relação sinal-ruído: >75 dB
• THD: <1%

Canais esq./dir. do sistema áudio
• Amplificador áudio: Amplificador de classe AB
• Separação de canais: >45 dB
• Sensibilidade de entrada: 450 mV
• Potência nominal: 6 W x2

Sistemas de áudio com subwoofer
• Amplificador áudio: Amplificador de classe AB 

(BTL)
• Sensibilidade de entrada: 180 mV
• Potência de saída nominal: 16 W

Altifalantes esquerdo/direito
• Gama de potência do diafragma: 1-20 W x 2

• Limites frequência: 100 Hz-18 kHz
• Impedância nominal: 6 ohm
• Sensibilidade: 85 dB (2,83 V/1 m)
• Diafragma de altifalantes: Alcance total de 2,5"

Altifalante com subwoofer
• Gama de potência do diafragma: 2-60 W
• Limites frequência: 55 Hz-250 Hz
• Impedância nominal: 8 ohm
• Sensibilidade: 86 dB (2,83 V/1 m)

Conectividade
• Comprimento do cabo: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x

Alimentação
• Indicador LED de energia: Âmbar

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