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SPA4310
Zavolajte svojich priateľov, 

párty sa začína!
Sme dokonalé pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky. Stačí nás pripojiť k notebooku, PC 
alebo MP3 prehrávaču a vdýchneme vašej hudbe a zvukom život vďaka dynamickým 
basom a bezchybnému zvuku s výkonom až 60 W.

Počúvanie bude potešením
• Priezračne čisté vokály
• Výstupný výkon 60 W
• Hĺbka zvuku dodáva nástrojom pocit vzdialenosti
• Bez skreslenia pri maximálnom zvukovom výkone
• Vynikajúce dynamické basy

Skutočne jednoduché
• Dĺžku kábla možno meniť
• Praktické ovládanie hlasitosti a zapínania na kábli

Prehráme akékoľvek médium
• Vychutnajte si hudbu, hry, filmy a videá z Internetu
• Fungujeme na MAC aj PC



 Výstupný výkon 60 W

Vynikajúce dynamické basy s výkonom 60 W zaručia 
maximálne vylepšenie basov pri vysokej hlasitosti bez 
skreslenia zvuku a nenarušené spodné basové 
frekvencie pri nízkej hlasitosti. Získate tak optimálny 
výkon bez ohľadu na nastavenú hlasitosť.

Vychutnávajte si hudbu, hry, filmy a 
video

Vynikajúce príslušenstvo pre váš notebook a 
netbook, ktoré umožňuje prehrávať multimediálnu 
hudbu a videá s výbornou kvalitou zvuku.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

17,2 x 24,1 x 23,9 cm
• Hmotnosť: 3,36 kg

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Budiče satelitného reproduktora: 2,5"
• Ovládač subwoofera: 5"
• Ovládač úrovne basov: Na hlbokotónovom 

reproduktore

Zvuk
• Zdokonalenie basov: Bass reflex
• Optimalizácia basových tónov
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Hudobný výkon: 60 W
• Výstupný výkon (RMS): Na satelit: 9 W ; 

Subwoofer: 12 W

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Vybavenie a vlastnosti
• Diaľkové ovládanie: Ovládanie hlasitosti na kábli

Pripojiteľnosť
• Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm 

konektor) 1x
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

Obsah balenia
• Subwoofer
• Rýchla inštalačná príručka
• Diaľkové ovládanie: Káblové
• 3,5 mm stereo kábel: Pevný
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Hmotnosť brutto: 4,75 kg
• Čistá hmotnosť: 4,06 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,69 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 49183 3
• Hmotnosť brutto: 10,163 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Čistá hmotnosť: 8,12 kg
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť obalu: 2,043 kg
•
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