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SPA7360
Puikus garsas iš visų pusių!

Mėgaukitės sodriais, aiškiai skambančiais vokalais, dinaminiu žemųjų dažnių atkuriamu skambesiu bei giliu, 

sodriu garsu, suteikiančiu nuotolio jausmą. Šie garsiakalbiai suteikia galimybę klausytis be jokių iškraipymų 

net su 120 W garso išvesties galia. Jie pristatomi su patogiu naudoti laidiniu garso reguliatoriumi.

Klausykitės su malonumu
• Gyvybingi žemieji dažniai, itin aiškus garsas
• Sodrūs ir aiškūs vokalai
• 120 W garso išvesties galia
• Jokio iškraipymo su maksimalia garso išvestimi
• Viską apimantis garsas

Visiškai lengva
• Laidinis garso reguliatorius su papildoma įvestimi ir ausinių kištuku
• Puikus garsas iš bet kokios pozicijos

Mums tinka bet kokia medija
• Mėgaukitės muzika, žaidimais, filmais, TV ir internetiniais vaizdo įrašais
• Mes veikiame su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu



 Gyvybingi žemieji dažniai

Sodrūs žemieji dažniai suteikia galingą atstumo potyrį

Sodrūs ir aiškūs vokalai

Mėgaukitės sodrių, aiškių vokalų atkūrimu

Laidinis garso reguliatorius

Patogus laidinis garso reguliatorius su papildoma 
įvestimi ir ausinių kištuku

Mėgaukitės multimedijos patirtimi

Puikus priedas jūsų nešiojamajam kompiuteriui: galite 
klausytis multimedijos muzikos ir žiūrėti vaizdo 
įrašus su puikia garso kokybe.
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Ypatybės
MacPC

• Maitinimas: Kintamoji srovė 110–240 V 50–60 Hz
Garsas
• Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“, 

Dinaminis žemųjų dažnių stiprinimas, Žemųjų 
dažnių stiprinimas

• Išvesties galia (RMS): 2 x15 W + 30 W
• Dažninė charakteristika: 75~16 000 Hz Hz
• Muzikos galia: 120 W
• Laidai: Fiksuoti laidai

Maitinimas
• Maitinimo LED indikatorius: Mėlynas

Garsiakalbiai
• Žemųjų dažnių lygio reguliatorius: Užpakalinėje 

žemųjų dažnių kolonėlės pusėje
• Garsiakalbio patobulinimas: Magnetinis ekranuotas 

LSB
• Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas: 

Užpakalinėje žemųjų dažnių kolonėlės pusėje
• Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150~17 

kHz Hz
• Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 

40~200 Hz Hz
• Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 2 X 2 col.
• Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 5 col.

Prijungimo galimybė
• Garso duomenų įvestis: Stereo garsas (3,5 mm 

jungtis) 1x
• Kabelio ilgis: Maitinimo laidas, garso laidas, 

palydovo laidas: 1,3 m.
• Jungtis: 3,5 mm stereo

Patogumas
• Įjungimo rodymas
• Nuotolinis valdymas: garso reguliatorius, ausinių 

išvestis, papildoma ausinių įvestis, maitinimo 
indikatorius

Išorinė kartoninė dėžutė
• Bendras svoris: 12,76 kg
• Outer carton (L x W x H): 52,5 x 36,5 x 43,5 cm
• Grynasis svoris: 9,702 kg
• Pakuotės svoris: 3,058 kg
• EAN: 87 12581 55416 3
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Pakuotės turinys
• 3,5 mm stereo kabelis
• Palydovų skaičius: 2
• Sparčiojo įdiegimo vadovas
• Nuotolinis valdymas: Laidinis
• Žemųjų dažnių kolonėlė

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

34,5 x 41,5 x 25 cm
• Bendras svoris: 5,87 kg
• Grynasis svoris: 4,851 kg
• Pakuotės svoris: 1,019 kg
• EAN: 87 12581 55415 6
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas
•
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