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vaa digitaalista äänentoistoa

 diskanttikaiuttimien ja bassoelementtien loistava äänenlaatu ennennäkemättömän 

sa. USB Plug and Play -liitännän ansiosta et tarvitse verkkolaitetta tai akkua. Kevyt, 

pakti – mahtuu kaikkiin kannettavien kantolaukkuihin.
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Ääni
• Lähtöteho (RMS): 2 x 1 W
• Musiikkiteho: 4 W
• Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden 

analoginen säätö
• Johdot: Kiinteät johdot

Kaiuttimet
• Kaiutinparannukset: Magneettisuojaus, LSB
• Satelliittikaiuttimien taajuusalue: 80-20000 Hz

Liitännät
• Johdon pituus: Satelliittien väli 50 cm
• Johtotyyppi: Kiinteä 60 cm:n USB-kaapeli
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Käytön mukavuus
• Virranilmaisin

Virta
• Virranilmaisin: Sininen

Järjestelmävaatimukset
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 2000 tai XP
• Suoritin: Vähintään 350 MHz:n suoritin
• RAM-muisti: 64 Mt
• USB: Vapaa USB-portti

Green-sarjan tekniset tiedot
• Green-sarjan lippulaiva

Pakkauksen sisältö
• Pika-asennusopas

Pakkauksen tiedot
• Määrä: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Kokonaispaino: 0 53 kg
• Korkeus: 92 mm
• Pituus: 265 mm
• Leveys: 75 mm
• Taara: 0 06 kg

Ulompi pakkaus
• Määrä: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Taara: 0 15 kg
• Kokonaispaino: 2 23 kg
• Pituus: 474 mm
• Leveys: 288 mm
• Korkeus: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Ulompi pakkaus 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Taara: 0 272 kg
• Määrä: 16
• Kokonaispaino: 9 192 kg
• Pituus: 552 mm
• Leveys: 332 mm
• Korkeus: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•

Multimediakaiutin 2.0
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