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Zvuk
• Výstupní výkon (RMS): 2 x 1 W
• Hudební výkon: 4 W
• Ovládání hlasitosti: Analogové ovládání hlasitosti
• Kabely: Pevné kabely

Reproduktory
• Vylepšení reproduktoru: Magneticky stíněné LSB
• Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 80-

20000 Hz

Možnosti připojení
• Délka kabelu: 50 cm mezi satelity
• Typ kabelu: Pevný 60cm USB kabel
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Pohodlí
• Indikátor zapnutí: Ano

Napájení
• Indikátor napájení LED: Modrá

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows® 2000 nebo XP
• Procesor: Procesor 350 MHz nebo vyšší
• paměť RAM: 64 MB
• USB: Volný port rozhraní USB

Ekologické specifikace
• Označení Green Flagship: Ano

Obsah balení
• Stručný návod k instalaci: Ano

Údaje na obalu
• Množství: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Hrubá hmotnost: 0 53 kg
• Výška: 92 mm
• Délka: 265 mm
• Šířka: 75 mm
• Hmotnost obalu: 0 06 kg

Vnější obal
• Množství: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Hmotnost obalu: 0 15 kg
• Hrubá hmotnost: 2 23 kg
• Délka: 474 mm
• Šířka: 288 mm
• Výška: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Vnější obal 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Hmotnost obalu: 0 272 kg
• Množství: 16
• Hrubá hmotnost: 9 192 kg
• Délka: 552 mm
• Šířka: 332 mm
• Výška: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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