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SPA5300
Ήχος υψηλής πιστότητας

Αν θέλετε πλούσια εμπειρία ήχου από τις συσκευές πολυμέσων σας, συνδέστε το σύστημα ηχείων 

SPA5300. Διαλέξτε το επίπεδο δυναμικής ενίσχυσης μπάσων που θέλετε και απολαύστε 100W 

μουσικής ισχύος με εξαιρετική ευκρίνεια, από τους χαμηλότερους μέχρι τους υψηλότερους 

τόνους.

Απόλυτη απόδοση μπάσων
• Δυναμική ενίσχυση μπάσων - Το πιο βαθύ και πλούσιο μπάσο που έχετε ακούσει
• Τεχνολογία ενίσχυσης των μπάσων με έλεγχο στάθμης
• Οκτάπλευρο ξύλινο υπογούφερ

Σύνδεση με όλες τις συσκευές σας
• Τέλειο σύστημα για MP3, PC, τηλεόραση, CD και πολλά άλλα

Σύγχρονος σχεδιασμός
• Ηχεία με σχεδίαση ανοικτής πρόσοψης για εξαιρετική καθαρότητα ήχου

Αίσθηση ήχου πολυμέσων
• Υψηλή απόδοση σε μεγάλη γκάμα συχνοτήτων για εξαιρετικά καθαρό ήχο



 Δυναμική ενίσχυση μπάσων
Η πρωτοποριακή τεχνολογία παρέχει απίστευτα 
βαθύ και πλούσιο μπάσο από συμπαγή ηχεία. Με 
τη δυναμική ενίσχυση των μπάσων τονίζονται οι 
χαμηλές συχνότητες της μουσικής σας, σε όποια 
ένταση και αν ακούτε - σιγά ή δυνατά – με το 
πάτημα ενός κουμπιού!

Έλεγχος στάθμης των μπάσων
Η μοναδική σχεδίαση του υπογούφερ παράγει 
πολύ πιο βαθύ και πλούσιο μπάσο. Αν ούτε αυτό 
δεν σας φτάνει, μπορείτε να ρυθμίσετε μόνοι σας 
τη στάθμη των μπάσων.

Οκτάπλευρο ξύλινο υπογούφερ
Η υπερ-ενισχυμένη κατασκευή του οκτάπλευρου 
ξύλινου υπογούφερ δίνει εκπληκτική απόδοση 
στα μπάσα.

Τέλειο για MP3, PC, TV κ.α.
Συνδέστε τα ηχεία σας με όλες τις συσκευές σας. 
Καταπληκτικός τρόπος για να ακούσετε μουσική 
από MP3 player, υπολογιστή, τηλεόραση, CD, 
DVD και όλες τις συσκευές πολυμέσων.

Ηχεία με σχεδίαση ανοικτής πρόσοψης
Η ανοικτή σχεδίαση της πρόσοψης βελτιώνει την 
αναπαραγωγή του ήχου, αποδίδοντάς τον με 
εξαιρετική καθαρότητα και μειώνοντας κάθε 
πιθανή παραμόρφωση. Στην πρόσοψη των 
ηχείων χρησιμοποιούνται αεροδυναμικά 
προστατευτικά αντί υφασμάτινου ή μεταλλικού 
καλύμματος.

Εξαιρετικά καθαρός ήχος
Χάρη στην εξελιγμένη τεχνολογία των ηχείων και 
την απόδοση του ήχου σε μεγάλη γκάμα 
συχνοτήτων, απολαμβάνετε εξαιρετικά καθαρό 
ήχο, από τους χαμηλότερους μέχρι τους 
υψηλότερους τόνους.
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Χαρακτηριστικά
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε •
Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

43,7 x 19,9 x 19,3 εκ.
• Βάρος: 3,488 κ.

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: Ψηφιακή ενίσχυση μπάσων
• Ισχύς: 100 W
• Ισχύς (RMS): 2 x 10W + 30W
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 180-

20.000 Hz
• Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ: 20-180 Hz
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB

Συνδεσιμότητα
• Μήκος καλωδίου: 1,5 μ.
• Υποδοχή σύνδεσης: Στερεοφωνική 3,5 χιλ.

Άνεση
• Ένδειξη λειτουργίας: Και

Ρεύμα

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Αριθμός δορυφόρων: 2
• Υπογούφερ: Και
• Ενισχυτής: Και
• 3,5 χιλ καλώδιο στερεοφωνικής υποδοχής: Και
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης: Και

Εξωτερική συσκευασία
• EAN: 87 12581 45229 2
• Μικτό βάρος: 18,2 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

55,2 x 45,2 x 56,4 εκ.
• Καθαρό βάρος: 14,032 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 4
• Καθαρό απόβαρο: 4,168 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

44 x 27,4 x 27 εκ.
• EAN: 87 12581 44502 7
• Μικτό βάρος: 4,223 κ.
• Καθαρό βάρος: 3,508 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,715 κ.
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