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SPA3200
Solução smart sound

Com as colunas SPA3200, pode partilhar a música do seu equipamento multimédia ou 
simplesmente ligar os seus auscultadores para uma audição individual. São fáceis de ligar, 
têm óptimo aspecto e produzem sons graves ricos e profundos.

O melhor desempenho de graves
• Tecnologia bass boost para graves mais profundos e ricos

Liga a todos os seus equipamentos
• Perfeito para MP3, PC, TV, CD e muito mais
• Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
 



 Tecnologia bass boost
Design único que produz graves muito mais 
profundos e ricos do que seria de esperar de uma 
estrutura tão compacta.

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.

Ligação a auscultadores
Este sistema de colunas dispõe de uma ligação 
adicional para auscultadores. Ligue os seus próprios 
auscultadores para uma experiência sonora pessoal, 
sempre que desejar.
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Som
• Melhoramento dos graves: Analog Bass Boost, Bass 

Reflex
• Frequência de resposta: 85 - 20 000 Hz
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Potência Musical: 10 W
• Potência de saída (RMS): 2 x 2,5 W
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Fios: Fios fixos

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Controladores altifalante satélite: 2" x 3"

Conectividade
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Auscultadores: 3,5 mm
• Potência: CA 220 V 50 Hz

Comodidade
• Indicador de ligado

Potência
• Indicador LED de energia: Azul

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

Dados da embalagem
• 12NC: 908210005122
• EAN/UPC/GTIN: 8710895932059
• Peso bruto: 1,5 kg
• Altura: 294 mm
• Comprimento: 155 mm
• Largura: 78 mm
• Quantidade: 1
• Tara: 0,2 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 12
• EAN/UPC/GTIN: 8710895948937
• Tara: 1,1 kg
• Peso bruto: 19,1 kg
• Comprimento: 600 mm
• Largura: 320 mm
• Altura: 245 mm
• 12NC: 908210005122
•
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