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ютърът ви никога не е звучал толкова добре
ровият звук предоставя чист сигнал за отлично качество
 75 години опит в звуковата техника

 всяка подробност
радиатори: по-добри баси без отделна басколона
 висококачествени "пищялки" за превъзходни високи тонове
s ‘D’ Digital Amplifier за качествен звук

дете се на истинска мултимедия
върнете презентациите си в мултимедийно изживяване
местим с музикални, игрови, филмови и Интернет аудио източници

 за употреба
пактен и стабилен дизайн за движение
ълно преносим
а връзка по USB към вашия компютър или лаптоп
итното екраниране елиминира изкривяването на компютърния екран
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Звук
• Изходна мощност (RMS): 2 x 1 W
• Музикална мощност: 4 W
• Регулиране на силата на звука: Аналогов 

регулатор за сила на звука
• Кабели: Фиксирани кабели

Високоговорители
• Подобрение за високоговорител: Магнитно 

екраниран LSB
• Честотен диапазон на сат. високоговорител: 

80-20000 Hz

Възможности за свързване
• Дължина на кабела: 50 см между 

високоговорителите
• Вид кабел: Фиксиран USB кабел 60 см
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Удобство
• Индикатор за захранване

Мощност
• Светодиоден индикатор на захранването: Син

Изисквания към системата
• Операционна система на PC: Windows® 2000 

и XP
• Процесор: Процесор 350 MHz или по-добър
• RAM памет: 64 MB
• USB: Свободен USB порт

Екологични спецификации
• Green Flagship

Съдържание на опаковката
• Ръководство за бързо инсталиране

Данни за опаковката
• Количество: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Бруто тегло: 0 53 кг
• Височина: 92 мм
• Дължина: 265 мм
• Ширина: 75 мм
• Тегло с опаковката: 0 06 кг

Външен кашон
• Количество: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Тегло с опаковката: 0 15 кг
• Бруто тегло: 2 23 кг
• Дължина: 474 мм
• Ширина: 288 мм
• Височина: 196 мм
• 12NC: 908210003404

Външен кашон 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Тегло с опаковката: 0 272 кг
• Количество: 16
• Бруто тегло: 9 192 кг
• Дължина: 552 мм
• Ширина: 332 мм
• Височина: 200 мм
• 12NC: 908210003404
•
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