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SPA9300
Fantastický zvuk a styl

Vynikající zážitek z 100W MPO reproduktorové soustavy SPA9300 bude patřit vám díky 
kvalitním výškovým reproduktorům Mylar a samostatnému basovému reproduktoru se 
6vrstvým vinutím prohlubujícím každý úder. Elegantní skříň z nerezové oceli zesiluje výkon.

Dokonalý výkon basů
• Dynamické zvýraznění basů - nejhlubší a nejbohatší basy
• Technologie Bass boost s ovládáním úrovně
• Basový reproduktor se 6vrstvým vinutím - síla navíc pro zvýraznění basů

Připojení k veškerému vybavení
• Perfektní pro MP3, PC, TV, CD a další
• Jedinečný přímý vstup MP3 přes RC

Multimediální zvukový zážitek
• Výškové reproduktory vyrobené z mylarového mat. pro zvuk s vysokým rozlišením

Moderní design
• Provedení a stojan z nerezové oceli – vysoký výkon a styl
 



 Dynamické zvýraznění basů

Inovativní technologie poskytuje neuvěřitelně 
hluboké a bohaté basy z kompaktních reproduktorů. 
Dynamické zvýraznění basů zdůrazňuje hluboké tóny 
hudby pomocí několika nastavení hlasitosti od nízké 
po vysokou - to vše stisknutím tlačítka!

Ovládání úrovně basů
Jedinečný design subwooferu nabízí mnohem hlubší a 
bohatší basy. Úroveň basů lze také libovolně nastavit.

Basový reproduktor se 6vrstvým vinutím
Zesílené reproduktorové cívky zvýrazňují basy na 
maximum a prohlubují každý úder.

Perfektní pro MP3, PC, TV a další
Připojte reproduktory k veškerému vybavení. Skvělý 
způsob poslechu přehrávače MP3, PC, TV, CD, DVD 
a všech multimédií.

Vstup MP3 přes RC
Díky jedinečnému přímému vstupu MP3 na dálkovém 
ovladači můžete snadno poslouchat přehrávač MP3. 
Připojte jednoduše audio výstup přehrávače MP3 
k 3,5mm konektoru na dálkovém ovladači a 
vychutnejte si hudbu.

Mylarové výškové reproduktory
Jedinečný mylarový materiál výškových 
reproduktorů s dvojitým kuželem zajišťuje 
neuvěřitelně jasný zvuk. Hudba se oživí a filmy znějí 
díky dokonalé reprodukci celého pásma vysokých 
frekvencí tak, jak mají.

Provedení a stojan z nerezové oceli
Stylové skříně a stojany reproduktorů jsou vyrobené 
z nerezové oceli, která zlepšuje trvanlivost a vizuální 
dojem z výrobku. Stylový způsob zdůraznění 
vynikajícího zvukového výkonu reproduktorů.
SPA9300/00

Přednosti
• Dálkové ovládání: - Ovládání hlasitosti a vstup • 12NC: 908210005133
•

Zvuk
• Zvýraznění basů: Dynamic Bass Boost, Bass reflex
• Optimalizace hlubokých tónů: Ano
• Kmitočtová charakteristika: 35 - 20 000 Hz
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Hudební výkon: 100 W
• Výstupní výkon (RMS): Na satelit: 10 W; 

Subwoofer 30 W
• Vylepšení zvuku: Vyvážení
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti

Reproduktory
• Hliníková membrána: Ano
• Výškový reproduktor pro přehrávač CD: Ano
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• mylarová kopule: Ano
• Neodymový magnetický systém: Ano
• Vinutí satelitního reproduktoru: 2x 50mm
• Vinutí subwooferu: 8" vysoce účinný basový 

reproduktor
• Ovládání úrovně basů: Na subwooferu

Možnosti připojení
• Audio vstup pro data: Stereo audio (3,5 mm 

konektor) 1x
• Délka kabelu: 2 m
• Konektor: 3,5 mm stereo
• Spotřeba: AC 220 V 50 Hz

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano

AUX (p.e. MP3) - Indikace zapnutí/vypnutí

Spotřeba
• Indikátor napájení LED: Modrá

Obsah balení
• Subwoofer: Ano
• Počet satelitů: 2
• 3,5 mm stereofonní linkový kabel: Ano
• Stručný návod k instalaci: Ano
• Dálkový ovladač: Připojený
• Záruční list: Ano

Údaje na obalu
• 12NC: 908210005133
• EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
• Hrubá hmotnost: 7,49 kg
• Výška: 323 mm
• Délka: 458 mm
• Šířka: 325 mm
• Množství: 1
• Hmotnost obalu: 1,09 kg

Vnější obal
• Množství: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
• Hmotnost obalu: 1,4 kg
• Hrubá hmotnost: 23,87 kg
• Délka: 995 mm
• Šířka: 478 mm
• Výška: 359 mm
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