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SPA4310
Toplanın, parti başladı!

Müzik ve ses konusunda mükemmeliz! Tek yapmanız gereken bizi dizüstü bilgisayarınıza, 
bilgisayarınıza veya MP3 çalarınıza bağlamak; 60W çıkışta bile dinamik bas ve parazitsiz ses 
ile müziğinize ve seslerinize hayat veririz.

Dinleme keyfi
• Berrak ve net vokaller
• 60 W çıkıș gücü
• Ses derinliği, enstrümanlar için mesafe hissi verir
• Maksimum ses çıkıșında parazitsiz
• Mükemmel dinamik bas

Gerçekten kolay
• Kablo uzunluğu değișebilir
• Kullanıșlı kablolu ses ve güç kontrolü

Her ortamla çalabiliriz
• Müziğin, oyunların, filmlerin ve çevrimiçi videoların keyfini çıkarın
• MAC ve PC ile çalıșıyorum



 60 W çıkıș gücü

60 W çıkıș gücü mü? İnanılmaz! Biz oyun severler 
daha yüksek çıkıș gücü isteriz çünkü oyun 
hoparlörlerinin çıkıș gücü ne kadar yüksek olursa bas 
sesler ve genel ses kalitesi o kadar iyi olur. Bu büyük 
60 W çıkıș gücüne sahip hoparlör sayesinde, 
istediğiniz etkili bas seslerle oyununuzun keyfini 
çıkarabilirsiniz.

Müziğin/oyunların/filmlerin/videoların 
keyfini çıkarın

Dizüstü bilgisayarınız ve netbook'unuz için 
mükemmel bir çevrebirim cihazıdır; böylece 
multimedya müzik ve video dosyalarını mükemmel 
ses kalitesiyle oynatabilirsiniz.
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 17,2 x 24,1 x 23,9 cm
• Ağırlık: 3,36 kg

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Uydu hoparlör sürücüleri: 2,5"
• Subwoofer sürücüsü: 5"
• Bas seviyesi kontrolü: Subwoofer üzerinde

Ses
• Bas geliștirme: Bas refleks
• Bas iyileștirmesi
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Müzik Gücü: 60 W
• Çıkıș gücü (RMS): Her uydu için: 9 W; Subwoofer: 

12 W

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi

Kullanılabilirlik
• Uzaktan kumanda: Kablolu ses seviyesi kontrolü

Bağlantı
• Veri için ses giriși: Stereo Ses (3,5 mm jak) 1x

• Kablo uzunluğu: 1,5 m
• Konektör: 3,5 mm stereo

Ambalaj içeriği
• Subwoofer
• Hızlı kurulum kılavuzu
• Uzaktan Kumanda: Kablolu
• 3,5 mm stereo kablosu: Sabit
• Uydu sayısı: 2

Ambalaj boyutları
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

28,7 x 31,7 x 27,9 cm
• EAN: 87 12581 42830 3
• Brüt ağırlık: 4,75 kg
• Net ağırlık: 4,06 kg
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Dara ağırlığı: 0,69 kg

Dıș Karton
• EAN: 87 12581 49183 3
• Brüt ağırlık: 10,163 kg
• Dıș karton (L x G x Y): 33,1 x 29,5 x 58,8 cm
• Net ağırlık: 8,12 kg
• Ambalaj sayısı: 2
• Dara ağırlığı: 2,043 kg
•
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