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Boxe multimedia 2.0

SPA7210R
Daţi basul mai tare!

Simţiţi basul profund şi sunetele clare de la driverele duble şi portul de bas. Conectaţi 
notebook-ul sau playerul MP3, savuraţi muzica, jocurile, filmele şi clipurile video online sau 
încărcaţi playerul MP3 şi telefonul mobil - aceste difuzoare funcţionează cu MAC şi PC.

Ascultaţi cu plăcere
• Simţiţi lovitura puternică a basului profund și dramatic
• Sunete clare, echilibrate cu drivere duble
• Putere audio 40 W
• Conectare directă la MP3 cu portul Aux-in
• Mufă pentru căști stereo

Extrem de ușoare
• De asemenea, putem să încărcăm playerul MP3 sau telefonul mobil
• Gestionare comodă a cablurilor
• Lungimea cablului poate fi variabilă
• Butoane convenabile pentru volum și alimentare pe partea frontală a boxei
• Produs ecologic

Redarea oricărui suport media
• Bucuraţi-vă de muzică, jocuri, filme și clipuri video online
• Funcţionează cu MAC și PC



 Bas profund și dramatic

Ascultaţi sunetul clar și cristalin și simţiţi basul 
profund. Bucuraţi-vă de muzică, jocuri, filme și clipuri 
video online - aceste boxe multimedia funcţionează 
cu MAC și Windows.

Încărcaţi un player MP3 sau un telefon 
mobil

Puteţi să încărcaţi playerul MP3 sau telefonul mobil în 
timp ce ascultaţi muzică de pe notebook.

Lungimea cablului poate fi variabilă

Gestionarea ușoară a cablului ajută la organizarea 
cablurilor încurcate astfel încât să aveţi un spaţiu de 
lucru ordonat, iar lungimea cablului este ajustabilă 
pentru a corespunde nevoilor dumneavoastră.

Bucuraţi-vă de muzică/jocuri/filme/
clipuri video

Partenerul perfect pentru notebook și netbook, 
pentru a putea reda muzică și clipuri video 
multimedia la o calitate audio excelentă.
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Specificaţii
Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 20 x 20 x 17,5 cm
• Greutate: 1,859 kg

Sunet
• Amplificare bas: Dynamic Bass Boost
• Caracteristici superioare sunet: Amplificator digital 

clasa "D"
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Putere muzicală: 40 W
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 10 W
• Răspuns în frecvenţă: 62 Hz - 20 kHz la 10 dB Hz
• Controlul volumului: Control analogic al volumului
• Cabluri: Cabluri fixe

Difuzoare
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Drivere pentru difuzor satelit: Tweeter 3/4", 3"

Confort
• Indicator alimentare
• Ușor de instalat: Plug & Play
• Indicator de încărcare: Încărcare USB pentru 1 A

Conectivitate
• Intrare audio pentru date: 1 stereo audio (mufă de 

3,5 mm)
• Lungime cablu: 1,5 m
• Conector: 3,5 mm stereo

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Green Flagship

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă
• Număr de sateliţi: 2

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Greutate brută: 2,782 kg
• Greutate netă: 2,097 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,685 kg

Cutie exterioară
• Greutate brută: 6,12 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 41,6 x 33,6 x 26 cm
• Greutate netă: 4,194 kg
• Număr de ambalaje: 2
• Greutate proprie: 1,926 kg
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•
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