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SPA2360
Позволете ни да ви 

забавляваме
Идеални сме за музика, глас и звук. Ще съживим звука от вашия лаптоп, настолен компютър или 

MP3 плейър. Ще обикнете увеличената ни звукова мощност и подобрена производителност, 

съвременния ни дизайн и удобното кабелно дистанционно управление за силата на звука.

Слушайте с удоволствие
• Отчетливи и ясни вокали
• Изходна мощност 44 W
• Прекрасни динамични баси

Наистина лесно
• Дължината на кабела може да се променя
• Удобно кабелно управление на силата на звука и захранването

Можем да работим с всякакви носители
• Ползвайте с удоволствие музика, игри, филми и онлайн видео
• Работим с Mac и PC



 Изходна мощност 44 W

Прекрасните динамични баси с изходна мощност 
44 W дават дълбок басов звук и увеличават до 
максимум насладата ви от музиката, като 
подчертават басовия й компонент чрез 
различните настройки за сила на звука - от ниски 
до високи.

Ползвайте с удоволствие музика, игри, 
филми и видео

Идеална добавка към преносимия ви компютър, 
за да можете да възпроизвеждате мултимедийни 
музикални и видео файлове с отлично качество на 
звука.
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

14,8 x 20,3 x 24,1 см
• Тегло: 2,62 кг

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Сателитни мембрани на високоговорителите: 
2,5"

• Мембрана на събуфъра: 4 инча
• Управление на нивото на басите: На събуфъра

Звук
• Подобрение на басите: Бас-рефлекс
• Оптимизация на басите
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Музикална мощност: 44 W
• Изходна мощност (RMS): На сателитна 
тонколона: 6 W; събуфър: 10 W

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Синьо

Удобство
• Дистанционно управление: Кабелно управление 
на силата на звука

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 1,5 м
• Съединител: 3,5 мм стерео
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Съдържание на опаковката
• Събуфър
• 3,5 мм стерео линеен кабел: Неподвижен
• Ръководство за бързо инсталиране
• Дистанционно управление: Кабелна
• Брой сателити: 2

Габарити на опаковката
• Начин на поставяне: Залъгалка
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

19,4 x 34,5 x 34,3 см
• EAN: 87 12581 42829 7
• Бруто тегло: 3,704 кг
• Нето тегло: 3,1 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Залъгалка
• Тегло на опаковката: 0,604 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 49184 0
• Бруто тегло: 7,968 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 40,2 x 35,3 x 30,6 см
• Нето тегло: 6,2 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло на опаковката: 1,768 кг
•
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