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SPA7210B
Podbij basy!

Poczuj głębokie i wyraźne brzmienie basów dzięki obecności podwójnych przetworników i portu 

basów. Podłącz się do laptopa lub odtwarzacza MP3, ciesz się muzyką, grami, filmami i zawartością 

online. Możesz również naładować swój odtwarzacz MP3 i telefon komórkowy. Głośniki te działają 

zarówno po podłączeniu do komputera MAC, jak i PC.

Przyjemne słuchanie
• Poczuj mocne i głębokie brzmienie basów
• Czysty, zrównoważony dźwięk dzięki podwójnym przetwornikom
• Moc dźwięku 40 W
• Bezpośrednie połączenie z odtwarzaczem MP3 poprzez port wejścia AUX
• Stereofoniczne gniazdo słuchawek

To naprawdę proste
• Można także ładować odtwarzacz MP3 lub telefon komórkowy
• Wygodny schowek na przewody
• Zmienna długość przewodu
• Wygodne sterowanie głośnością i zasilaniem z przodu głośników
• Produkt ekologiczny

Odtwarzanie z dowolnych nośników
• Ciesz się muzyką, grami, filmami oraz plikami wideo w Internecie
• Współpraca z komputerami PC/MAC



 Silne i głębokie brzmienie basów

Usłysz czysty i wyrazisty dźwięk i poczuj głębokie 
brzmienie basów. Ciesz się muzyką, grami, filmami i 
obrazem wideo online — te multimedialne głośniki 
działają w systemach MAC i Windows.

Ładowanie odtwarzacza MP3 lub 
telefonu komórkowego

Można nawet naładować swój odtwarzacz MP3 lub 
telefon komórkowy podczas słuchania muzyki z 
laptopa.

Zmienna długość przewodu

Łatwe zarządzanie przewodami pozwala radzić sobie 
z bałaganem i zachować czyste biurko, a długość 
przewodu można dostosować do swoich potrzeb.

Ciesz się muzyką/grami/filmami oraz 
obrazem wideo

Doskonałe akcesorium do laptopa lub netbooka. 
Dzięki niemu możesz cieszyć się muzyką i filmami 
multimedialnymi o doskonałej jakości dźwięku.
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Dane techniczne
Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Dynamiczne 

wzmocnienie basów
• Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz 

klasy „D”
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 40 W
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 10 W
• Pasmo przenoszenia: 62 Hz–20 kHz przy 10 dB Hz
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności
• Przewody: Przewody stałe

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: 

Wysokotonowy, 3/4 cala, 7,5 cm

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Łatwa instalacja: Plug & Play
• Wskaźnik ładowania: Ładowanie poprzez USB dla 

1 A

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: 1,5 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo

Charakterystyka ekologiczna
• Główny produkt ekologiczny

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Liczba głośników satelitarnych: 2

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

20 x 32,5 x 23,2 cm
• EAN: 87 12581 54071 5
• Waga brutto: 2,689 kg
• Waga netto: 2,13 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Ciężar opakowania: 0,559 kg

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 54073 9
• Waga brutto: 5,915 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41,5 x 34 x 25,2 cm
• Waga netto: 4,26 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 2
• Ciężar opakowania: 1,655 kg
•
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