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Głośniki multimedialne 5.1

SPA2600
Inteligentne rozwiązanie dźwięku przestrzennego
5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny
Ciesz się koncertową jakością dźwięku przestrzennego z rewelacyjnego zestawu głośników 5.1 
SPA2600. Jego głęboki bas i 70 W mocy muzycznej sprawią, że gry i filmy będą jeszcze bardziej 
ekscytujące. Dla dodatkowej wygody zestaw zawiera przewodowy regulator głośności.

Multimedialne wrażenia dźwiękowe
• Dźwięk przestrzenny w systemie 5.1-kanałowym — wrażenie zanurzenia w dźwięku

Niezrównana wydajność basów
• Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.
• Zdalne sterowanie głośnością umożliwiające wygodną regulację dźwięku
 



 5.1-kanałowy dźwięk przestrzenny
Bądź w samym sercu filmu lub gry, całkowicie 
pogrążając się w dźwięku.

Basy z regulacją poziomu
Wyjątkowa konstrukcja subwoofera zapewnia dużo 
głębsze, bogatsze basy. Możliwe jest również 
ustawienie wybranego poziomu basów.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Zdalne sterowanie głośnością
Poręczny przewodowy pilot zdalnego sterowania 
ułatwia ustawianie poziomu głośności.
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Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Analogowe 

wzmocnienie tonów niskich, System Bass Reflex
• Pasmo przenoszenia: 55 – 20 000 Hz
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 70 W
• Moc wyjściowa (RMS): Głośniki satelitarne: 4,5 W; 

subwoofer: 12,5 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetwornik subwoofera: 5 1/4 cala
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2 cale
• Regulacja poziomu tonów niskich: Na subwooferze
• Wyłącznik zasilania: Na subwooferze

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: 3 gniazda 3,5 mm
• Długość przewodu: 2 x 5 m i 3 x 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Zasilanie: 220 V AC, 50 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Pilot zdalnego sterowania: Regulator głośności

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Zawartość opakowania
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)
• Liczba głośników satelitarnych: 5
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowy
• Karta gwarancyjna

Dane opakowania
• 12NC: 908210005822
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924771
• Waga brutto: 6,0 kg
• Wysokość: 282 mm
• Długość: 311 mm
• Szerokość: 297 mm
• Ilość: 1
• Ciężar opakowania: 0,9 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948852
• Ciężar opakowania: 1,8 kg
• Waga brutto: 19,8 kg
• Długość: 580 mm
• Szerokość: 610 mm
• Wysokość: 331 mm
• 12NC: 908210005822
•
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