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SPA7350
Dźwięk Hi-Fi

Podłącz głośniki multimedialne do dowolnego komputera, odtwarzacza MP3 lub CD i 
stwórz swój własny, domowy zestaw stereo. Niesamowity bas można w łatwy sposób 
dostosować do własnych oczekiwań, a głośniki można umieścić na biurku lub na ścianie.

Niezrównana wydajność basów
• Technologia wzmocnienia basów z regulacją poziomu
• Głośniki Bass Reflex zapewniają wydajne, głębsze basy

Podłączanie do wszystkich urządzeń
• Doskonałe do odtwarzacza MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD itp.
• Dodatkowe złącze słuchawkowe pozwala jeszcze bardziej przeżywać muzykę
• Unikalne bezpośrednie wejście odtwarzacza MP3 na pilocie zdalnego sterowania

Łatwa obsługa
• Gniazdo słuchawek pozwala lepiej cieszyć się muzyką
• Ekranowanie magnetyczne eliminuje zakłócenia obrazu na monitorze
• Zdalne sterowanie głośnością umożliwiające wygodną regulację dźwięku
• Łatwiejsza instalacji — Plug & Play

Nowoczesna konstrukcja
• Atrakcyjna powierzchnia z błyszczącym wykończeniem
 



 Idealne do MP3, komputera, TV itp.
Podłącz głośniki do wszystkich urządzeń. To 
znakomity sposób słuchania muzyki z odtwarzacza 
MP3, komputera, telewizora, odtwarzacza CD lub 
DVD i wszystkich urządzeń multimedialnych.

Błyszczące wykończenie
Elegancka czarna powłoka z błyszczącym 
wykończeniem nadaje się idealnie zarówno do 
stylowych, jak i nowoczesnych wnętrz.

Wejście odtwarzacza MP3 na pilocie
Unikalne bezpośrednie wejście odtwarzacza MP3 na 
pilocie zdalnego sterowania ułatwia słuchanie muzyki 
z odtwarzacza MP3. Po prostu podłącz wyjście audio 
odtwarzacza MP3 do gniazda 3,5 mm na pilocie 
zdalnego sterowania i rozkoszuj się muzyką.
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Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Plug & Play
• Wskaźnik zasilania
• Pilot zdalnego sterowania: regulacja głośności, 

gniazdo słuchawek, dodatkowe wejście audio, 
wskaźnik zasilania

Możliwości połączeń
• Wejście audio dla danych: Audio stereo (gniazdo 

3,5 mm) 1x

Głośniki
• Regulacja poziomu tonów niskich: Z tyłu 

subwoofera
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Wyłącznik zasilania: Z tyłu subwoofera
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: F0 - 20k Hz
• Pasmo przenoszenia subwoofera: F0 - 2k Hz
• Impedancja subwoofera: 8 om
• Przetworniki głośników satelitarnych: 2 cale
• Przetwornik subwoofera: 5 1/4 cala
• Typ subwoofera: Aktywne

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 43472 4
• Liczba opakowań konsumenckich: 4
• Waga brutto: 24,9 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

61,4 x 50,8 x 42,4 cm
• Waga netto: 21,2 kg
• Ciężar opakowania: 3,7 kg

Zawartość opakowania
• Przewód stereo z wtyczkami 3,5 mm
• Liczba głośników satelitarnych: 2
• Instrukcja szybkiej instalacji
• Pilot zdalnego sterowania: Przewodowy
• Subwoofer (głośnik niskotonowy)

Zasilanie
• Diodowy wskaźnik zasilania: Niebieski

Dźwięk
• Funkcje poprawy tonów niskich: System Bass 

Reflex, Dynamiczne wzmocnienie basów
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 12,5 W + 25 W

Wymiary opakowania
• EAN: 87 12581 43465 6
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Karton
• Typ ułożenia półki: Poziomo
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

29,9 x 40,8 x 24,6 cm
• Waga brutto: 5,9 kg
• Waga netto: 5,3 kg
• Ciężar opakowania: 0,6 kg

Wymiary produktu
• Długość przewodu: 0 cm
• Waga: 0 kg
•
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