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SPA3210
На вид сме сладки, но 

купонясваме здраво
Страхотни сме за музика, глас и звук! Просто ни свържете с вашия преносим компютър или 
MP3 плейър и ще съживим вашите мелодии и звуци за едно прекрасно усещане при слушане. 
При това, удобното подреждане на кабелите означава, че бюрото ви няма да се претрупва!

Наистина лесно
• Дължината на кабела може да се променя
• Удобно подреждане на кабелите
• Удобно управление пред тонколоните на силата на звука и захранването
• Без затруднения, с пестене на място и с 2.0-канален стерео звук

Слушайте с удоволствие
• 10 W изходна звукова мощност
• Плътен бас
• Отчетливи и ясни вокали
• Жак за стерео слушалки

Можем да работим с всякакви носители
• Ползвайте с удоволствие музика, игри, филми и онлайн видео
• Работим с Mac и PC



 10 W изходна звукова мощност

Излъчвателите за плътен бас с 10 W изходна 
мощност позволяват на малки тонколони да 
възпроизвеждат басовите честоти по-ефективно 
без нужда от увеличаване на обема им. Така че 
получавате по-добри баси на по-малко 
пространство!

Дължината на кабела може да се 
променя

Лесното подреждане на кабелите помага за 
организиране на заплетени кабели, за да бъде 
бюрото ви чисто. Дължината на кабела може да 
се регулира според нуждите ви.

Ползвайте с удоволствие музика, игри, 
филми и видео

Идеална добавка към преносимия ви компютър, 
за да можете да възпроизвеждате мултимедийни 
музикални и видео файлове с отлично качество на 
звука.
SPA3210/10

Акценти
MacPC

• Тегло с опаковката: 1,744 кг
•

Звук
• Подобрение на басите: Бас-рефлекс
• Музикална мощност: 10 W
• Изходна мощност (RMS): 2 X 2,5 W
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 
регулатор за сила на звука

• Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители
• Говорители на сателитите: 2 X 2"

Възможности за свързване
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео

Удобство
• Индикатор за захранване
• Лесно инсталиране: Plug & Play

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
• Брой сателити: 2

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

25,2 x 19,5 x 12,7 см
• EAN: 87 12581 49188 8
• Бруто тегло: 1,46548 кг
• Нето тегло: 1,19748 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло с опаковката: 0,268 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 49190 1
• Бруто тегло: 6,53392 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 52 x 42 x 16 см
• Нето тегло: 4,78992 кг
• Брой потребителски опаковки: 4
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