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SPA4310
Vă aşteptăm, petrecerea 

a început!
Perfecte pentru muzică, voce şi coloană sonoră. Este suficient să le conectaţi la laptop, PC 
sau MP3 player şi vor da viaţă muzicii şi sunetelor cu un bas dinamic şi un sunet fără 
distorsiuni, chiar şi la o ieşire de 60 W.

Ascultaţi cu plăcere
• Interpretări vocale clare
• Putere de ieșire 60 W
• Profunzimea sunetului oferă senzaţia de distanţă pentru instrumente
• Fără distorsiuni la volum maxim
• Bas dinamic excelent

Extrem de ușoare
• Lungimea cablului poate fi variabilă
• Control convenabil pe fir pentru volum și alimentare

Redarea oricărui suport media
• Bucuraţi-vă de muzică, jocuri, filme și clipuri video online
• Funcţionează cu MAC și PC



 Putere de ieșire 60 W

Bas dinamic excelent cu putere de 60 W care crește 
puterea frecvenţelor joase la volum ridicat fără a 
distorsiona sunetul și nu compromite frecvenţele 
joase extreme la volum scăzut. Beneficiaţi astfel de 
performanţă optimizată indiferent de nivelul de 
volum ales.

Bucuraţi-vă de muzică/jocuri/filme/
clipuri video

Partenerul perfect pentru notebook și netbook, 
pentru a putea reda muzică și clipuri video 
multimedia la o calitate audio excelentă.
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Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Drivere pentru difuzor satelit: 2,5"
• Driver subwoofer: 5"
• Controlul nivelului basului: La subwoofer

Sunet
• Amplificare bas: Bass reflex
• Optimizare bas
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Putere muzicală: 60 W
• Putere de ieșire (RMS): Per satelit: 9 W; 

Subwoofer: 12 W

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru

Confort
• Telecomandă: Control al volumului pe fir

Conectivitate
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo

Conţinut ambalaj
• Subwoofer
• Ghid de instalare rapidă
• Telecomandă: Cu cablu
• Cablu de semnal stereo de 3,5 mm: Fix
• Număr de sateliţi: 2

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

31,7 x 27,9 x 28,7 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Greutate brută: 4,7 kg
• Greutate netă: 4,1 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,6 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 49183 3
• Greutate brută: 10,4 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 58,8 x 33,1 x 29,5 cm
• Greutate netă: 8,2 kg
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate proprie: 2,2 kg
•
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