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SPA7210R
Τέρμα τα μπάσα!

Νιώστε τα δυνατά μπάσα και τους καθαρούς ήχους, από τους διπλούς οδηγούς και μια θύρα 

μπάσου.Συνδέστε τα σε φορητό υπολογιστή ή σε MP3, απολαύστε μουσική, παιχνίδια, ταινίες και 

ηλεκτρονικά βίντεο ή φορτίστε το MP3 και το κινητό σας τηλέφωνο. Είναι συμβατά με MAC και 

με PC.

Απολαυστική ακρόαση
• Νιώστε την πανίσχυρη ένταση από τα πλούσια βαθιά μπάσα
• Καθαροί, ισορροπημένοι ήχοι με διπλούς οδηγούς
• Ισχύς ήχου 40W
• Συνδέστε απευθείας το MP3 σας μέσω της υποδοχής Aux-in
• Υποδοχή στερεοφωνικών ακουστικών

Πραγματικά εύκολο
• Μπορούμε, επίσης, να φορτίσουμε το MP3 ή το κινητό σας τηλέφωνο
• Πρακτική διαχείριση καλωδίων
• Μεταβλητό μήκος καλωδίου
• Πρακτικός έλεγχος έντασης και λειτουργίας μπροστινού ηχείου
• Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν

Μπορούμε να παίξουμε περιεχόμενο από όλα τα μέσα
• Απολαύστε μουσική, παιχνίδια, ταινίες και online βίντεο
• Συνεργαζόμαστε με MAC και PC



 Πλούσια βαθιά μπάσα

Ακούστε τον πεντακάθαρο ήχο και νοιώστε τα 
βαθιά μπάσα. Απολαύστε μουσική, παιχνίδια, 
ταινίες και ηλεκτρονικά βίντεο - αυτά τα ηχεία 
πολυμέσων λειτουργούν με MAC και Windows.

Φορτίστε το MP3 ή το κινητό σας 
τηλέφωνο

Μπορείτε ακόμη και να φορτίσετε το MP3 ή το 
κινητό σας τηλέφωνο ενώ ακούτε μουσική από το 
φορητό σας υπολογιστή.

Μεταβλητό μήκος καλωδίου

Η εύκολη διαχείριση καλωδίων σάς βοηθά να 
οργανώσετε την ακαταστασία των καλωδίων για 
να έχετε ένα τακτοποιημένο γραφείο. Επίσης, το 
μήκος καλωδίου ρυθμίζεται για να ταιριάζει στις 
ανάγκες σας.

Απολαύστε μουσική/παιχνίδια/ταινίες/
βίντεο

Ο ιδανικός σύντροφος για φορητούς υπολογιστές 
και netbook, ώστε να μπορείτε να αναπαράγετε 
μουσική και βίντεο πολυμέσων με εξαιρετική 
ποιότητα ήχου.
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Προδιαγραφές
Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

20 x 20 x 17,5 εκ.
• Βάρος: 1,859 κ.

Ήχος
• Βελτίωση μπάσων: Dynamic Bass Boost
• Ενίσχυση ήχου: Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D"
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
• Ισχύς: 40 W
• Ισχύς (RMS): 2 X 10W
• Συχνότητα απόκρισης: 62 Hz - 20 kHz στα 10 

dB Hz
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισμένο LSB
• Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου: Τουίτερ 3/4", 3"

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας
• Ευκολία εγκατάστασης: Plug & Play
• Ένδειξη φόρτισης: Φόρτιση USB για 1A

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος ήχου για δεδομένα: 1 υποδ. στερεοφ. 
ήχου (υποδ. 3,5 χιλ.)

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

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Σήμα Προστασίας περιβάλλοντος

Περιεχόμενο συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
• Αριθμός δορυφόρων: 2

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

32,5 x 23 x 20 εκ.
• EAN: 87 12581 61665 6
• Μικτό βάρος: 2,782 κ.
• Καθαρό βάρος: 2,097 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Εικονική
• Καθαρό απόβαρο: 0,685 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Μικτό βάρος: 6,12 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

41,6 x 33,6 x 26 εκ.
• Καθαρό βάρος: 4,194 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 2
• Καθαρό απόβαρο: 1,926 κ.
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•
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