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SPA7210R
Разтърсете басите!

Почувствайте дълбоките баси и ясния звук от двойните мембрани и басовия порт. Осъществете 

връзка с преносим компютър или MP3 плейър, ползвайте музика, игри, филми и видеоклипове 

онлайн или заредете MP3 плейър и мобилен телефон - тези тонколони работят с MAC и PC.

Слушайте с удоволствие
• Почувствайте мощното въздействие на драматично дълбоките баси
• Отчетлив и балансиран звук с двойните мембрани
• Звукова мощност от 40 W
• Директна връзка с MP3 плейър чрез входящия порт AUX
• Жак за стерео слушалки

Наистина лесно
• Можем също да зареждаме MP3 плейър или мобилен телефон
• Удобно подреждане на кабелите
• Дължината на кабела може да се променя
• Удобно управление пред тонколоните на силата на звука и захранването
• Екологичен продукт

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



 Драматично дълбоки баси

Чуйте ясния отчетлив звук и почувствайте 
дълбоките баси. Ползвайте музика, игри, филми и 
видеоклипове онлайн - тези мултимедийни 
тонколони работят с MAC и Windows.

Зареждайте MP3 плейър или мобилен 
телефон

Можете дори да зареждате MP3 плейър или 
мобилен телефон, докато слушате музика от 
преносим компютър.

Дължината на кабела може да се 
променя

Лесното подреждане на кабелите помага за 
организиране на заплетени кабели, за да бъде 
бюрото ви чисто. Дължината на кабела може да 
се регулира според нуждите ви.

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.

MacPC
SPA7210R/10

Спецификации
Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

20 x 20 x 17,5 см
• Тегло: 1,859 кг

Звук
• Подобрение на басите: Динамично усилване на 
басите

• Подобрение на звука: Цифров усилвател клас 
"D"

• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Музикална мощност: 40 W
• Изходна мощност (RMS): 2 X 10 W
• Честотен обхват: 62 Hz - 20 kHz при 10 dB Hz
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 
регулатор за сила на звука

• Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Сателитни мембрани на високоговорителите: 3/
4" пищялка, 3 инча

Удобство
• Индикатор за захранване
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Индикатор за зареждане: USB зареждане за 1A

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

Екологични спецификации
• Green Flagship

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране
• Брой сателити: 2

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

32,5 x 23 x 20 см
• EAN: 87 12581 61665 6
• Бруто тегло: 2,782 кг
• Нето тегло: 2,097 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Залъгалка
• Тегло с опаковката: 0,685 кг

Външен кашон
• Бруто тегло: 6,12 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 41,6 x 33,6 x 26 см
• Нето тегло: 4,194 кг
• Брой потребителски опаковки: 2
• Тегло с опаковката: 1,926 кг
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•
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