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SPA7300
Hi-Fi hang

Az SPA7300 hangszórórendszer megnyerően egyesíti a külsőt, a teljesítményt és a 
kényelmet. A mélyhang-kiemelési funkció, a hangerő-távvezérlőn található MP3-bemenet 
és a levehető rács révén használója hangulatához és életstílusához igazítható.

Egyedülálló mélyhangteljesítmény
• Mélyhang-kiemelési funkció szintszabályozóval
• Mélynyomó 6-rétegű tekercseléssel – fokozott erő a mélyhangok kiemeléséhez

Minden készülékéhez csatlakoztatható
• Tökéletes MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez, CD-hez és még sok máshoz
• Egyedülálló, közvetlenül a távvezérlőn elhelyezett MP3 bemenet

Modern kialakítás
• Elegáns forma – ugyanolyan szép, mint ahogy szól
• Tegye személyesebbé életterét
 



 Mélyhang szintszabályozóval
Az egyedi kialakítású mélynyomó mélyebb, teltebb 
hangokat produkál. Lehetősége van a 
mélyhangszintet igényei szerint beállítani.

Mélynyomó 6-rétegű tekercseléssel
A még erősebb áramköri panelek a maximumra 
növelik a mélyhangokat, külön kiemelve minden 
egyes hangot.

MP3-lejátszóhoz, PC-hez, TV-hez stb
Csatlakoztassa a hangszórókat az összes 
berendezéséhez. Nagyszerűen működik MP3-
lejátszóval, PC-vel, TV-vel, CD és DVD-lejátszóval és 
az összes multimédiás berendezéssel.

Távvezérlőn elhelyezett MP3 bemenet
A távvezérlőn elhelyezett egyedülálló közvetlen MP3 
bemenetnek köszönhetően könnyedén hallgathatja 
MP3-lejátszóját. Egyszerűen csatlakoztassa MP3-
lejátszójának audiokimenetét a távvezérlő 3,5 mm-es 
aljzatához, és élvezze a zenét.

Elegáns forma
A menő forma személyesebbé teszi életterét.

Levehető rácsos fedelek
Vegye le a hangszórók rácsos fedeleit, ha a 
hangszórók így jobban illenek személyes stílusához és 
életteréhez.
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Hang
• mélyhangkiemelés: Analóg mélyhangkiemelés, Bass 

reflex
• Mélyhang-optimalizálás
• Frekvenciaátvitel: 45 - 20.000 Hz
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Zenei teljesítmény: 60 W
• Kimenő teljesítmény (RMS): Műholdvevővel: 5 W ; 

mélynyomó: 20 W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó

Hangszórók
• CD magassugárzó
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Szatellithangszóró meghajtók: 2,5"-es 

mélyhangszóró
• Mélynyomó meghajtó: 6"
• Levehető rácsos fedél
• Mélyhangszint-szabályzó: Mélynyomón

Csatlakoztathatóság
• Audiobemenet adatátvitelhez: 1x sztereó audió 

(3,5 mm-es csatlakozó)
• Kábelhosszúság: 2 m
• Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
• Tápkapcsoló: AC 220 V 50 Hz

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény
• Távvezérlő: – Hangerőszabályzó és AUX bemenet 

(pl. MP3) – Be-/kikapcsolt állapot jelzése

Tápkapcsoló
• LED állapot-kijelzője: Kék

Csomag tartalma
• Mélynyomó
• Szatellithangszórók száma: 2
• Gyors telepítési útmutató
• Garanciajegy
• Távvezérlés: Vezetékes
• 3,5 mm-es sztereó vonalkábel: Rögzített

Csomagolásadatok
• 12 nc: 908210005815
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924733
• Bruttó tömeg: 3,960 kg
• Magasság: 300 mm
• Hosszúság: 380 mm
• Szélesség: 300 mm
• Mennyiség: 1
• Önsúly: 0,860 kg

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945790
• Önsúly: 1,3 kg
• Bruttó tömeg: 12,1 kg
• Hosszúság: 920 mm
• Szélesség: 390 mm
• Magasság: 310 mm
• 12 nc: 908210005815
•
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