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SPA5300
Aukštos kokybės garsas

Jei norite, kad garsas, sklindantis iš jūsų multimedijos įrangos, skambėtų ryškiai, prijunkite 
SPA5300 garsiakalbių sistemą. Nustatę dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo lygį, galėsite 
mėgautis 100 W galios išskirtinio aiškumo muzika nuo žemiausių iki aukščiausių tonų.

Puikus žemųjų dažnių skambesys
• Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas – girdėkite giliausius, sodriausius žemuosius dažnius
• Žemųjų dažnių stiprinimo technologija su lygio reguliatoriumi
• Aštuonkampė medinė žemųjų dažnių kolonėlė

Prijunkite prie visų savo įrenginių
• Puikiai tinka MP3, komp., TV, CD ir kt.

Šiuolaikiškas dizainas
• „Open-faced“ garsiakalbiai itin aiškiam garsui

Multimedijos garso pojūtis
• Įvairios garso galimybės išskirtinai aiškiam garsui



 Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas
Nauja technologija skleidžia neįtikėtinai gilius, 
sodrius žemuosius dažnius iš kompaktiškų 
garsiakalbių. Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas 
pabrėžia muzikos turinį įvairaus garsumo nustatymų 
dėka – nuo žemo iki aukšto – vienu mygtuko 
spustelėjimu!

Žemieji dažniai su lygio reguliatoriumi
Unikalaus žemųjų dažnių kolonėlės dizaino dėka 
žemieji dažniai yra gilesni ir sodresni. Taip pat galite 
nustatyti norimą žemųjų dažnių lygį.

Aštuonkampė medinė žemųjų dažnių 
kolonėlė
Itin tvirtos aštuonkampės medinės žemųjų dažnių 
kolonėlės konstrukcijos dėka muzika užgniaužia 
kvapą.

Puikiai tinka MP3, komp., TV ir kt.
Prijunkite savo garsiakalbius prie visų įrenginių. 
Puikiai tinka klausytis MP3 grotuvo, kompiuterio, 
televizoriaus, CD, DVD ir visos multimedijos.

„Open-faced“ garsiakalbiai
„Open-faced“ dizainas pagerina garso atgaminimą su 
itin dideliu aiškumu ir sumažina galimus iškraipymus. 
Aerodinaminiai protektoriai naudojami vietoj 
audeklo ar metalo apsaugoti garsiakalbio paviršių.

Išskirtinai aiškus garsas
Modernios garsiakalbių technologijos ir įvairių garso 
galimybių dėka galėsite mėgautis išskirtinai aiškiu 
garsu nuo žemiausių iki aukščiausių tonų.
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Ypatybės
LSB • Sparčiojo įdiegimo vadovas
•

Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: Skaitmeninis žemųjų 

dažnių stiprinimas
• Muzikos galia: 100 W
• Išvesties galia (RMS): 2 x10 W + 30 W
• Garsumo reguliatorius: Analoginis garso 

reguliatorius
• Laidai: Fiksuoti laidai

Garsiakalbiai
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 180–20 

000 Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–

180 Hz
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

Prijungimo galimybė
• Kabelio ilgis: 1,5 m
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Patogumas
• Įjungimo rodymas

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Pakuotės turinys
• Palydovų skaičius: 2
• Žemųjų dažnių kolonėlė
• Stiprintuvas
• 3,5 mm stereo kabelis
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