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Μουσική από το iPod/iPhone
Χάρη στα ενσωματωμένα ηχεία με τεχνολογία ανάκλασης μπάσων, αυτό το κομψό σύστημα
σύνδεσης προσφέρει πλούσια, βαθιά μπάσα και πανίσχυρο ήχο. Η έξυπνη βάση του σάς
επιτρέπει να φορτίζετε το iPod/iPhone χωρίς να αφαιρείτε την προστατευτική θήκη.
Πεντακάθαρος ήχος
• Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων για πανίσχυρο, βαθύτερο ήχο
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα
• Συνολική ισχύς εξόδου 8W RMS
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική
• Παράλληλη αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod/iPhone
• MP3 Link για αναπαραγωγή φορητής μουσικής
Προηγμένη ευελιξία
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Λειτουργία με ρεύμα ή μπαταρία για μεγαλύτερη ευκολία
• Συμπαγής σχεδίαση για κάθε χώρο, για κάθε lifestyle
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Προδιαγραφές
Συμβατότητα με iPod

• Συμβατότητα με: iPod classic, iPod mini, iPod nano
1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 3ης
γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης
γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod
touch 2ης γενιάς, iPod touch 3ης γενιάς, iPod
touch 4ης γενιάς

Συμβατότητα με iPhone

• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Ήχος

• Σύστημα ήχου: στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω
• Ισχύς: 8W RMS

Συνδεσιμότητα

Χαρακτηριστικά
Ρεύμα

• Τροφοδοσία ρεύματος: 100 - 240V AC, 50/60Hz
• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AA / LR6
• Αριθμός μπαταριών: 4

Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων

Αξεσουάρ

• Τροφοδοτικό AC/DC

Άνεση

• Συσκευή φόρτισης: Έλεγχος ταυτότητας, iPhone

Διαστάσεις

• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 264 x 74 x 94 μμ
• Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 354 x 108 x
127 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,9 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 1,4 κ.
•

• Σύνδεση MP3: Στερεοφωνική είσοδος 3,5 χιλ

Το Σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων παράγει
πλούσια εμπειρία μπάσων από ένα σύστημα
ηχείων μικρού μεγέθους. Διαφέρει από τα
συμβατικά συστήματα ηχείων καθώς διαθέτει
πρόσθετο αγωγό μπάσων, ακουστικά
στοιχισμένο με το γούφερ, για βελτίωση της
απόσβεσης των χαμηλών συχνοτήτων του
συστήματος. Το αποτέλεσμα είναι πιο πλούσια
μπάσα και λιγότερη παραμόρφωση. Το σύστημα
λειτουργεί συντονίζοντας τη μάζα αέρα στον
αγωγό μπάσων, ώστε να πάλλεται όπως ένα
συμβατικό γούφερ. Σε συνδυασμό με την
απόκριση του γούφερ, το σύστημα παρατείνει το
σύνολο των ήχων χαμηλής συχνότητας για τη
δημιουργία μιας νέας διάστασης πλούσιων
μπάσων.

Σύνδεση MP3

Η σύνδεση MP3 Link επιτρέπει αναπαραγωγή
αρχείων MP3 απευθείας από φορητά media player.
Εκτός από το γεγονός ότι απολαμβάνετε την
αγαπημένη σας μουσική στην ανώτερη ποιότητα
ήχου που προσφέρει το ηχοσύστημα, το MP3 link
είναι επίσης εξαιρετικά εύχρηστο καθώς το μόνο
που χρειάζεται να κάνετε είναι να συνδέσετε το
φορητό σας MP3 player στο ηχοσύστημα.

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του
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Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης
που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς
ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί
ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές
θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική
σας χωρίς κόπο.

