
ο laptop σας δεν ακουγόταν ποτέ τόσο κ
Τ

Φορητός

Εξελιγµένα το

σε τόσο µικρά

µπαταρίες. Ελ

Ο υπο
• Ψηφ
• Πάν

Ακούσ
• Bass
• Του
• Ψηφ

Απολα
• Μετ
• Συµβ

Εύκολ
• Συµπ
• Πλή
• Εύκο
• Μαγ
αλά!

, ψηφιακός ήχος

υίτερ συν εστίες εκποµπής µπάσων για ποιότητα ήχου που δεν έχει ξανασυναντηθεί 

 ηχεία. Η σύνδεση USB plug and play σηµαίνει ότι δεν χρειάζονται τροφοδοτικά και 

αφρύ, ανθεκτικό και µικρό σε µέγεθος - τέλειο για οποιαδήποτε θήκη laptop.

λογιστής σας ποτέ δεν ακουγόταν τόσο καλά
ιακός ήχος για απόδοση καθαρού σήµατος για τέλεια ποιότητα
ω από 75 χρόνια πείρα σε συστήµατα ήχου

τε κάθε λεπτοµέρεια
 radiaors: καλύτερα µπάσα χωρίς ξεχωριστό υπογούφερ
ίτερ υψηλής ποιότητας για ανώτερους υψηλούς τόνους
ιακός ενισχυτής Class ‘D’ για ποιοτική απόδοση ήχου

ύστε πραγµατικά πολυµέσα
ατρέψτε τις παρουσιάσεις σας σε εµπειρίες multimedia
ατό µε µουσική και πηγές ήχου παιχνιδιών, ταινιών & Internet

ο στο χρήση
αγής και ανθεκτικός σχεδιασµός για άνετη χρήση ενώ µετακινήστε

ρως φορητό
λη σύνδεση µέσω USB µε τον επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή σας

νητική θωράκιση που αποτρέπει την παραµόρφωση της οθόνης υπολογιστή
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Ήχος
• Ισχύς (RMS): 2 x 1 W
• Ισχύς: 4 W
• Έλεγχος έντασης: Αναλογικός έλεγχος έντασης
• Καλώδια: Σταθερά καλώδια

Ηχεία
• Βελτίωση ηχείων: Μαγνητικά θωρακισµένο LSB
• Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου: 80-

20000 Hz

Συνδεσιµότητα
• Μήκος καλωδίου: 50cm µεταξύ δορυφόρων
• Τύπος καλωδίου: Συνδεδεµένο καλώδιο USB 

60cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Ευκολία
• Ένδειξη λειτουργίας

Ρεύµα
• Ένδειξη LED λειτουργίας: Μπλε

Απαιτήσεις συστήµατος
• Λειτουργικό σύστηµα υπολογιστή: Windows® 

2000 ή XP
• Επεξεργαστής: Επεξεργαστής 350 MHz ή 

ταχύτερος
• Μνήµη RAM: 64 MB
• USB: Ελεύθερη θύρα USB

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος
• Σήµα Προστασίας περιβάλλοντος

Περιεχόµενο συσκευασίας
• Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

∆εδοµένα συσκευασίας
• Ποσότητα: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Μικτό βάρος: 0.53 κ.
• Ύψος: 92 χιλ.
• Μήκος: 265 χιλ.
• Πλάτος: 75 χιλ.
• Καθαρό απόβαρο: 0.06 κ.

Εξωτερική συσκευασία
• Ποσότητα: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Καθαρό απόβαρο: 0.15 κ.
• Μικτό βάρος: 2.23 κ.
• Μήκος: 474 χιλ.
• Πλάτος: 288 χιλ.
• Ύψος: 19" χιλ.
• 12NC: 908210003404

Εξωτερική συσκευασία 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Καθαρό απόβαρο: 0.272 κ.
• Ποσότητα: 16
• Μικτό βάρος: 9.192 κ.
• Μήκος: 552 χιλ.
• Πλάτος: 332 χιλ.
• Ύψος: 200 χιλ.
• 12NC: 908210003404
•
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ξοδος διαθέτει όλα τα 
φιακού ήχου, 
της βελτιωµένης ποιότητας ήχου. 
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