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SPA7210R
Nech dunia basy!

Nechajte sa unášať hlbokými basmi a kvalitným zvukom plynúcim z dvojitých meničov a basového 

portu. Pripojte ich k notebooku alebo MP3 prehrávaču a vychutnajte si hudbu, hry, filmy alebo online 

videá, prípadne nabíjajte svoj MP3 prehrávač alebo mobilný telefón – tieto reproduktory podporujú 

systémy MAC aj PC.

Počúvanie bude potešením
• Pocíťte skutočnú silu dokonale hlbokých hlasov
• Čistý, vyvážený zvuk s dvojitými budičmi
• Zvukový výkon 40 W
• Priame pripojenie prehrávača MP3 cez vstup Aux-in
• Stereo konektor slúchadiel

Skutočne jednoduché
• Nabijeme aj váš MP3 prehrávač alebo mobilný telefón
• Praktické usporiadanie káblov
• Dĺžku kábla možno meniť
• Pohodlné ovládanie hlasitosti a napájania na prednej stene reproduktorov
• Ekologický produkt

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



 Dokonale hlboké basy

Počúvajte čistý a jasný zvuk a pocíťte na vlastnej koži 
hlboké basy. Vychutnávajte si hudbu, hry, filmy a 
online videá – tieto multimediálne reproduktory sú 
kompatibilné so systémami MAC aj Windows.

Nabíjajte MP3 prehrávač alebo mobilný 
telefón

Keď počúvajte hudbu z notebooku, môžete pritom 
dokonca nabíjať MP3 prehrávač alebo mobilný 
telefón.

Dĺžku kábla možno meniť

Systém jednoduchého odkladania kábla pomôže 
zorganizovať nespratné káble, takže na vašom 
pracovnom stole bude vždy poriadok a dĺžku kábla si 
môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

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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Technické údaje
Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 20 x 20 x 17,5 cm
• Hmotnosť: 1,859 kg

Zvuk
• Zdokonalenie basov: Dynamické zvýraznenie 

basov
• Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy 

"D"
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Hudobný výkon: 40 W
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 10 W
• Frekvenčná odozva: 62 Hz – 20 kHz pri 10 dB Hz
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti
• Káble: Fixné káble

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené 

LSB
• Budiče satelitného reproduktora: 3/4" výškový 

reproduktor, 3"

Vybavenie a vlastnosti
• Indikátor zapnutého stavu
• Jednoduchá inštalácia: Plug & Play
• Indikácia nabíjania: Nabíjanie cez USB pre 1A

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

konektor) 1x
• Dĺžka kábla: 1,5 m
• Konektor: 3,5 mm stereofónny

"Green" špecifikácie
• Green Flagship

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka
• Počet satelitných reproduktorov: 2

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 32,5 x 23 x 20 cm
• EAN: 87 12581 61665 6
• Hmotnosť brutto: 2,782 kg
• Čistá hmotnosť: 2,097 kg
• Počet kusov výrobkov v balení: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,685 kg

Vonkajšia lepenka
• Hmotnosť brutto: 6,12 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,6 x 33,6 x 26 cm
• Čistá hmotnosť: 4,194 kg
• Počet užívateľských balení: 2
• Hmotnosť obalu: 1,926 kg
• GTIN: 1 87 12581 61665 3
•
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