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Мултимедийни 
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SPA7350
Hi-fi звук

Свържете тези мултимедийни високоговорители към всеки компютър, MP3 или CD плейър и 

незабавно създайте своя домашна стерео система. Превъзходните баси лесно се регулират и 

можете да получите този идеален звук, независимо дали инсталирате високоговорителите на 

бюрото си, или на стената.

Високи показатели на басите
• Технология за усилване на басите с регулиране на нивото
• Басрефлексните високоговорители излъчват мощни, по-дълбоки баси

Свързване с всички ваши устройства
• Идеални за MP3, PC, TV, CD и др.
• Връзка за допълнителни слушалки за уединено слушане
• Уникално пряко подаване на MP3 през дистанционното

Лесна употреба
• Гнездо за слушалки за по-пълно удоволствие от музиката
• Магнитното екраниране елиминира изкривяванията на компютърния екран
• Дистанционно регулиране на силата на звука за удобно управление на звука
• Plug & Play за по-лесно инсталиране

Съвременен дизайн
• Привлекателно покритие със силен гланц
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Удобство
• Лесно инсталиране: Plug & Play
• Индикатор за захранване
• Дистанционно управление: регулиране на 
силата на звука, изход за слушалки, 
допълнителен аудио вход, индикатор на 
захранването

Възможности за свързване
• Аудио вход за данни: Стереозвук (1 жак 3,5 мм)

Високоговорители
• Управление на нивото на басите: На гърба на 
събуфъра

• Подобрение за високоговорител: Магнитно 
екраниран LSB

• Бутон за включване/изключване на 
захранването: На гърба на събуфъра

• Честотен диапазон на сат. високоговорител: F0 
- 20k Hz

• Честотен диапазон на събуфъра: F0 - 2k Hz
• Импеданс на събуфъра: 8 ома
• Сателитни мембрани на високоговорителите: 2"
• Мембрана на събуфъра: 5 1/4"
• Тип на събуфъра: Активен

Външен кашон
• Бруто тегло: 24,9 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 61,4 x 50,8 x 42,4 см
• Нето тегло: 21,2 кг
• Тегло с опаковката: 3,7 кг
• EAN: 87 12581 43472 4
• Брой потребителски опаковки: 4

Съдържание на опаковката
• 3,5 мм стерео линеен кабел
• Брой сателити: 2
• Ръководство за бързо инсталиране
• Дистанционно управление: Кабелна
• Събуфър

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: 
Синьо

Звук
• Подобрение на басите: Бас-рефлекс, Цифрово 
усилване на басите

• Изходна мощност (RMS): 2 x12,5 W + 25 W

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

29,9 x 40,8 x 24,6 см
• Бруто тегло: 5,9 кг
• Нето тегло: 5,3 кг
• Тегло с опаковката: 0,6 кг
• EAN: 87 12581 43465 6
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Начин на поставяне: Разполагане

Размери на изделието
• Дължина на кабела: 0 см
• Тегло: 0 кг
•
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