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SPA7300
HiFi-geluid

Het SPA7300-luidsprekersysteem biedt een aantrekkelijke combinatie van uitstraling, prestaties en 

gemak. Dankzij de mogelijkheid om het niveau van de Bass Boost te bedienen, de MP3-aansluiting op 

de volumeregeling van de afstandsbediening en het afneembare front, past dit systeem bij uw stemming 

en levensstijl.

Ultieme basprestaties
• Bass Boost-technologie met niveauregeling
• 6-laagse wooferdriver - extra vermogen om het basgeluid te versterken

Aan te sluiten op al uw apparaten
• Perfect voor MP3, PC, TV, CD en meer
• Unieke, rechtstreekse MP3-aansluiting op uw RC

Hedendaags ontwerp
• Ontworpen voor stijl - de uitstraling is net zo goed als het geluid
• Geef een persoonlijk tintje aan uw leefruimte



 Bas met niveauregeling
Het unieke ontwerp van de subwoofer zorgt voor 
een diepere, rijkere bas. Ook kunt u het basniveau 
naar wens instellen.

6-laagse wooferdriver
Versterkte driverspoelen versterken het basgeluid 
maximaal en ook versterken ze elke beat.

Perfect voor MP3, PC, TV en meer
Sluit uw luidsprekers op al uw apparaten aan: een 
fantastische manier om uw MP3-speler, PC, TV, CD, 
DVD en al uw multimedia te beluisteren.

MP3-invoer via uw RC
Dankzij de unieke, rechtstreekse MP3-aansluiting op 
de afstandsbediening kunt u eenvoudig luisteren naar 
uw MP3-speler. U hoeft alleen maar de audio-uitgang 
van uw MP3-speler aan te sluiten op de 3,5 mm 
aansluiting op de afstandsbediening en te genieten 
van uw muziek.

Ontworpen voor stijl
Het coole ontwerp geeft een persoonlijk tintje aan 
uw leefruimte.

Afneembare roosterkleppen
Neem de roosterkleppen af van uw luidsprekers om 
deze aan te passen aan uw eigen levensstijl en 
leefruimte.
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Geluid
• Verbeterd basgeluid: Analoge Bass Boost, 

Basreflex
• Basoptimalisatie
• Frequentiebereik: 45 - 20.000 Hz
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Muziekvermogen: 60 W
• Uitgangsvermogen (RMS): Via satelliet: 5 W; 

subwoofer: 20 W
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling

Luidsprekers
• CD-tweeter
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch afgeschermde 

LSB
• Satellietluidsprekers: Woofer van 2,5 inch
• Subwoofer: 6 inch
• Afneembare roosterklep
• Regeling van basniveau: Op subwoofer

Connectiviteit
• Audio-ingang voor gegevens: Stereo-audio 

(aansluiting 3,5 mm) 1x
• Kabellengte: 2 m
• Connector: 3,5 mm stereo
• Vermogen: AC 220 V - 50 Hz

Gemak
• Aan-indicatie
• Afstandsbediening: - Volumeregeling en AUX-

invoer (bijv. MP3) - aan/uit-indicatie

Vermogen
• LED-indicator voor voeding: Blauw

Inhoud van de verpakking
• Subwoofer
• Aantal satellieten: 2
• Snelle installatiehandleiding
• Garantiekaart
• Afstandsbediening: Met kabels
• 3,5 mm stereokabel: Vast

Gegevens van de verpakking
• 12NC: 908210005815
• EAN/UPC/GTIN: 8710895924733
• Brutogewicht: 3.960 kg
• Hoogte: 300 mm
• Lengte: 380 mm
• Breedte: 300 mm
• Hoeveelheid: 1
• Gewicht van de verpakking: 0,860 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945790
• Gewicht van de verpakking: 1,3 kg
• Brutogewicht: 12,1 kg
• Lengte: 920 mm
• Breedte: 390 mm
• Hoogte: 310 mm
• 12NC: 908210005815
•
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