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SPA7360
Óptimo som geral!

Desfrute de vozes nítidas e claras, reprodução de graves dinâmicos e um som rico e profundo que lhe 

proporciona um sentido de distância. Estes auscultadores proporcionam uma audição sem distorções, 

mesmo em caso de saída de som de 120 W e dispõem de um prático controlo de volume com fios.

O prazer de ouvir
• Graves vibrantes e som cristalino
• Vozes nítidas e claras
• 120 W de potência de saída de som
• Sem distorção na saída máxima de som
• Som abrangente

Realmente fácil
• Controlo de volume com fios, entrada auxiliar e tomada de auscultadores
• Som perfeito a partir de qualquer posição

Reproduzimos qualquer suporte multimédia
• Desfrute de música, jogos, filmes, TV e vídeos on-line
• Funcionamos com MAC e PC



 Graves vibrantes

Graves profundos e ricos dão um sentido de 
distância poderoso

Vozes nítidas e claras

Desfrute da reprodução de vozes nítidas e claras

Controlo de volume com fios

Um prático controlo de volume com fios, entrada 
auxiliar e tomada de auscultadores

Desfrute de experiência multimédia

O parceiro perfeito para o seu notebook, para que 
possa reproduzir música e vídeos multimédia com 
uma excelente qualidade de som.
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Destaques
MacPC

• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
•

Som
• Melhoramento dos graves: Bass Reflex, Dynamic 

Bass Boost, Bass Boost
• Potência de saída (RMS): 2 x15 W + 30 W
• Frequência de resposta: 75~16 000 Hz Hz
• Potência Musical: 120 W
• Fios: Fios fixos

Alimentação
• Indicador LED de energia: Azul

Altifalantes
• Controlo do nível de graves: Na parte posterior do 

subwoofer
• Melhoramento de Altifalante: Protecção Magnética 

LSB
• Botão de ligar/desligar: Na parte posterior do 

subwoofer
• Limites freq. do altifalante satélite: 150~17 000 

Hz Hz
• Limites de freq. do subwoofer: 40~200 Hz Hz
• Controladores de altifalantes satélite: 2 X 2"
• Controlador do subwoofer: 5"

Conectividade
• Entrada áudio para dados: Áudio estéreo (tomada 

de 3,5 mm) 1x
• Comprimento do cabo: Cabo de alimentação, cabo 

de áudio, cabo de satélite: 1,3 M
• Conector: 3,5 mm estéreo
• Alimentação: 110-240 V CA, 50-60 Hz

Funcionalidades
• Indicador de ligado
• Telecomando: controlo de volume, saída para 

auscultadores, entrada de áudio adicional, 
indicador de alimentação

Embalagem exterior
• Peso bruto: 12,76 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 

52,5 x 36,5 x 43,5 cm
• Peso líquido: 9,702 kg
• Tara: 3,058 kg
• EAN: 87 12581 55416 3
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Conteúdo da embalagem
• Cabo de linha estéreo 3,5 mm
• Número de satélites: 2
• Manual de instalação rápida
• Telecomando: Com fios
• Subwoofer

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

34,5 x 41,5 x 25 cm
• Peso bruto: 5,87 kg
• Peso líquido: 4,851 kg
• Tara: 1,019 kg
• EAN: 87 12581 55415 6
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
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