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SPA5300
Hi-Fi hang

Ha drámai hangélményt szeretne multimédiás eszközétől, csatlakoztassa az SPA5300 
hangszórórendszert! Állítsa be a dinamikus mélyhangkiemelés szintjét, és élvezze a 100 
wattnyi kristálytiszta zenei teljesítményt a leghalkabb hangtól a leghangosabbig!

Egyedülálló mélyhang-teljesítmény
• Dinamikus mélyhangkiemelés - hallgassa a legmélyebb, legteltebb basszust
• Mélyhang-kiemelési funkció szintszabályozóval
• Nyolcszögletű fa mélynyomó

Minden készülékéhez csatlakoztatható
• Tökéletes MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez, CD-hez és még sok máshoz

Modern kialakítás
• Nyitott kialakítású hangszórók a kimagaslóan tiszta hangzásért

Multimédiás hangélmény
• Széles sávú teljesítmény a rendkívül tiszta hangzásért



 Dinamikus mélyhangkiemelés
A forradalmian új technológia hihetetlenül mély, telt 
hangzást nyújt a kompakt hangszórókból. A 
dinamikus mélyhangkiemelés kiemeli a zene mély 
hangjait a halk hangbeállítástól a hangosig – egy 
gombnyomásra!

Mélyhang szintszabályozóval
Az egyedi kialakítású mélynyomó mélyebb, teltebb 
hangokat produkál. Lehetősége van a 
mélyhangszintet igényei szerint beállítani.

Nyolcszögletű fa mélynyomó
A nyolcszögletű fa mélynyomó extra merev 
kialakítása lélegzetelállító mélyhangteljesítményt 
nyújt.

MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez stb
Csatlakoztassa a hangszórókat az összes 
berendezéséhez. Nagyszerűen működik MP3-
lejátszóval, PC-vel, TV-vel, CD és DVD-lejátszóval és 
az összes multimédiás berendezéssel.

Nyitott kialakítású hangszórók
A nyitott kialakítás jobban és tisztábban adja vissza a 
hangokat és csökkenti a torzítást. A hangszóró elején 
aerodinamikus védőket használtunk szövet vagy fém 
borítás helyett.

Rendkívül tiszta hangzás
A kifinomult hangszóró-technikának és a széles 
tartományú hangteljesítménynek köszönhetően 
rendkívül tiszta hangzást élvezhet a leghalkabb 
hangtól a leghangosabbig.
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Fénypontok
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
Hangzás
• Javított mélyhangzás: Digitális mélyhangkiemelés
• Zenei teljesítmény: 100 W
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 10 W + 30 W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok

Hangszórók
• Szatellitsugárzó frekvenciatartománya: 180-

20,000 Hz
• Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-180 Hz
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 1,5 m

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény

Energiaellátás
• Tápellátás LED-indikátora: kék

Csomag tartalma
• Szatellithangszórók száma: 2
• Mélynyomó
• Erősítő
• 3,5 mm-es sztereó vonalkábel
• Gyors telepítési útmutató
•
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