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SPA2360
Chceme vás zabaviť

Sme dokonalí spoločníci pre hudbu, hlas aj hudobné zbierky. Oživíme zvuk z vášho 
notebooku, PC alebo MP3 prehrávača a určite si obľúbite náš silný zvukový výkon a 
vylepšené zvukové podanie, moderný dizajn ako aj praktické káblové ovládanie hlasitosti.

Počúvanie bude potešením
• Priezračne čisté vokály
• Výstupný výkon 44 W
• Skvelé dynamické basy

Skutočne jednoduché
• Dĺžku kábla možno meniť
• Praktické ovládanie hlasitosti a zapínania na kábli

Prehráme akékoľvek médium
• Vychutnajte si hudbu, hry, filmy a videá z Internetu
• Fungujeme na MAC aj PC



 Výstupný výkon 44 W

Skvelé dynamické basy s výkonom 44 W zaručia 
hlboký zážitok z basov a maximalizujú hudobnú 
zábavu zdôraznením basového obsahu hudby 
prostredníctvom širokej škály nastavení hlasitosti – 
od nízkej až po vysokú.

Vychutnávajte si hudbu, hry, filmy a 
video

Vynikajúce príslušenstvo pre váš notebook a 
netbook, ktoré umožňuje prehrávať multimediálnu 
hudbu a videá s výbornou kvalitou zvuku.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

14,8 x 20,3 x 24,1 cm
• Hmotnosť: 2,62 kg

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Budiče satelitného reproduktora: 2,5"
• Ovládač subwoofera: 4"
• Ovládač úrovne basov: Na hlbokotónovom 

reproduktore

Zvuk
• Zdokonalenie basov: Bass reflex
• Optimalizácia basových tónov
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Hudobný výkon: 44 W
• Výstupný výkon (RMS): Na satelit: 6 W; 

Subwoofer: 10 W

Príkon
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Vybavenie a vlastnosti
• Diaľkové ovládanie: Ovládanie hlasitosti na kábli

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 1,5 m

• Konektor: 3,5 mm stereofónny
• Zvukový vstup pre údaje: Stereo zvuk (3,5 mm 

konektor) 1x

Obsah balenia
• Subwoofer
• 3,5 mm stereo kábel: Pevný
• Rýchla inštalačná príručka
• Diaľkové ovládanie: Káblové
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

19,4 x 34,5 x 34,3 cm
• EAN: 87 12581 42829 7
• Hmotnosť brutto: 3,704 kg
• Čistá hmotnosť: 3,1 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,604 kg

Vonkajšia lepenka
• EAN: 87 12581 49184 0
• Hmotnosť brutto: 7,968 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 40,2 x 35,3 x 30,6 cm
• Čistá hmotnosť: 6,2 kg
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť obalu: 1,768 kg
•
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