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SPA7300
Dźwięk Hi-Fi

Zestaw głośników SPA7300 stanowi atrakcyjne połączenie wyglądu, wydajności i wygody 
użytkowania. Dzięki regulacji poziomu niskich tonów, wejściu MP3 na zdalnym sterowaniu 
głośnością i odłączanej osłonie głośnika możesz dopasować zestaw do swojego nastroju i stylu.

Niezrównana wydajność basów
• Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu
• 6-warstwowy przetwornik głośnika basowego zapewnia wzmocnienie niskich tonów

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.
• Unikalne bezpośrednie wejście odtwarzacza MP3 na pilocie zdalnego sterowania

Nowoczesna konstrukcja
• Zaprojektowany w dobrym stylu – wygląda i brzmi równie dobrze
• Dodaj indywidualności swojemu mieszkaniu
 



 Basy z regulacją poziomu
Wyjątkowa konstrukcja subwoofera zapewnia dużo 
głębsze, bogatsze basy. Możliwe jest również 
ustawienie wybranego poziomu basów.

6-warstwowy przetwornik subwoofera
Wzmocnione cewki przetwornika wzmacniają niskie 
tony i pozwalają wydobyć głębię z każdego 
uderzenia.

Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Wejście odtwarzacza MP3 na pilocie
Unikalne bezpośrednie wejście odtwarzacza MP3 na 
pilocie zdalnego sterowania ułatwia słuchanie muzyki 
z odtwarzacza MP3. Po prostu podłącz wyjście audio 
odtwarzacza MP3 do gniazda 3,5 mm na pilocie 
zdalnego sterowania i rozkoszuj się muzyką.

Zaprojektowany w dobrym stylu
Interesujące wzornictwo doda nieco indywidualności 
swojemu mieszkaniu.

Odłączane osłony siatkowe
Zdejmij osłony głośników, aby dopasować je do 
własnego stylu i wystroju mieszkania.
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Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: Analogowe 

wzmocnienie tonów niskich, System Bass Reflex
• Uwydatnienie tonów niskich
• Pasmo przenoszenia: 45 – 20 000 Hz
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Moc muzyczna: 60 W
• Moc wyjściowa (RMS): Głośniki satelitarne: 5 W; 

subwoofer: 20 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja głośności

Głośniki
• Głośnik wysokotonowy typu CD
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Przetworniki głośników satelitarnych: Głośnik 

niskotonowy 2,5"
• Przetwornik subwoofera: 6 cali
• Odłączana siatka
• Regulacja poziomu tonów niskich: Na subwooferze

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

3,5 mm) 1x
• Długość przewodu: 2 m
• Złącze: 3,5 mm, stereo
• Zasilanie: 220 V AC, 50 Hz

Udogodnienia
• Wskaźnik zasilania
• Pilot zdalnego sterowania: -Regulacja głośności i 

wejście AUX (np. dla MP3) -Wskaźnik zasilania

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Zawartość opakowania
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Karta gwarancyjna
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowy
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm: Stały

Dane opakowania
• 12NC: 908210005815
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924733
• Waga brutto: 3,960 kg
• Wysokość: 300 mm
• Długość: 380 mm
• Szerokość: 300 mm
• Ilość: 1
• Ciężar opakowania: 0,860 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945790
• Ciężar opakowania: 1,3 kg
• Waga brutto: 12,1 kg
• Długość: 920 mm
• Szerokość: 390 mm
• Wysokość: 310 mm
• 12NC: 908210005815
•
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