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SPA9300
Flott lyd og stil

Du kan få en fantastisk 100 W MPO-opplevelse fra SPA9300 høyttalersystemet takket 
være Mylar-diskanthøyttalere og en separat woofer med 6-lags driverspoler for å gjøre 
hvert taktslag dypere. En innramming i rustfritt stål gjør ytelsen enda bedre.

Maksimal bassytelse
• Dynamisk bassforsterkning – hør den dype, fyldige bassen
• Teknologi for bassforsterkning med nivåkontroll
• 6-lags Woofer-driver – ekstra muskler for mer bass

Koble til alt utstyret
• Perfekt for MP3, PC, TV, CD med mer
• Unik direkte MP3-inngang via fjernkontrollen

Lydsensasjon for multimedia
• Diskanthøyttalere laget av Mylar-materiale for høydefinisjonslyd

Moderne design
• Design og fot i rustfritt stål – høy ytelse med stil
 



 Dynamisk bassforsterking

Nyskapende teknologi gir utrolig kraftig bass fra 
kompakte høyttalere. Dynamisk bassforsterkning 
understreker bassen i musikken enten volumet er 
lavt eller høyt – med ett knappetrykk!

Bass med nivåkontroll
Unik subwooferdesign produserer en mye dypere og 
fyldigere bass. Du har også muligheten til å velge det 
bassnivået du ønsker.

6-lags Woofer-driver
Forsterkede driverspoler forsterker bassen 
maksimalt og gjør hvert taktslag dypere.

Perfekt for MP3, PC, TV med mer
Koble høyttalerne til alt utstyret. En flott måte å lytte 
til MP3-spiller, PC, TV, CD, DVD og alt 
multimediemateriale på.

MP3-inngang via fjernkontrollen
Takket være den unike, direkte MP3-inngangen på 
fjernkontrollen, kan du enkelt lytte til MP3-spilleren. 
Koble lydutgangen på MP3-spilleren til 3,5 mm jack-
kontakten på fjernkontrollen og nyt musikken.

Mylar-diskanthøyttalere
Det unike Mylar-materialet i dome 
diskanthøyttalerne med dobbel form sikrer utrolig 
lyddefinisjon. Musikken lever og filmlyden er som 
den skal være, siden hele spekteret av høye 
frekvenser gjengis perfekt.

Design og fot i rustfritt stål
Det stilige kabinettet og foten på høyttalerne er laget 
av rustfritt stål for å gi lengre holdbarhet og økt 
visuell ytelse på produktet. En stilig måte å forbedre 
lydgjengivelsen i høyttalerne på.
SPA9300/00

Høydepunkter
• Fjernkontroll: -Volumkontroll og AUX-inngang • 12NC: 908210005133
•

Lyd
• Bassforbedring: dynamisk bassforsterking (DBB), 

Bassrefleks
• Bassoptimalisering
• Frekvensområde: 35–20 000 Hz
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Musikkeffekt: 100 W
• Utgangseffekt (RMS): Per satellitt: 10 W, 

subwoofer 30 W
• Lydforbedringer: Balanse
• Volumkontroll: Analog volumkontroll

Høyttalere
• Aluminiumsmembran
• CD-diskanthøyttaler
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet høyttaler
• Mylar-dome
• Neodymmagnetsystem
• Satellitthøyttalerelementer: 2x 50 mm
• Basshøyttalerelement: 8" høyeffektswoofer
• Basskontroll: På subwoofer

Tilkoblingsmuligheter
• Lydinngang for data: Stereolyd (3,5 mm 

jack(kontakt)) 1 x
• Kabellengde: 2 m
• Kontakt: 3,5 mm stereo
• Strøm: AC 220 V 50 Hz

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

(f.eks. MP3) -Strøm på/av-indikasjon

Strøm
• LED-indikator for strøm: Blå

Innhold i esken
• Basshøyttaler
• Antall satellitter: 2
• 3,5 mm stereolinjekabel
• Hurtiginstallasjonsveiledning
• Fjernkontroll: Kablet
• Garantikort

Emballasjeopplysninger
• 12NC: 908210005133
• EAN/UPC/GTIN: 8710895 932066
• Bruttovekt: 7,49 kg
• Høyde: 323 mm
• Lengde: 458 mm
• Bredde: 325 mm
• Antall: 1
• Taravekt: 1,09 kg

Ytre eske
• Antall: 3
• EAN/UPC/GTIN: 8710895945783
• Taravekt: 1,4 kg
• Bruttovekt: 23,87 kg
• Lengde: 995 mm
• Bredde: 478 mm
• Høyde: 359 mm
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