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óriájú csipogók és mélynyomók ilyen kis méretben eddig nem tapasztalt 

et nyújtanak. Az USB plug-and-play csatlakozás miatt nincs szükség adapterre, 

 elemekre. Könnyű, robusztus és kompakt - minden laptoptáskába belefér.

 volt még számítógépének ilyen jó hangja
gitális hangminőség tökéletes jelet ad a tökéletes minőség érdekében
b, mint 75 év tapasztalata az audio üzletágban

n minden részletet
hangsugárzók: jobb minőségű mélyhangok külön mélynyomó nélkül
kiváló minőségű magassugárzó a hibátlan magas hangokért
ztályú digitális erősítő a minőségi hanghatás érdekében

ztalja meg a valódi multimédiát
ztassa prezentációit multimédia élménnyé
patibilis zene, játékok, filmek, internet audio forrásaival

erű használat
pakt, robusztus kialakítás a folyamatosan mozgásban levőknek
sen hordozható

nyű csatlakoztatás USB-n át a PC és Laptop-hoz
ágneses árnyékolás kiiktatja a számítógép képernyő torzítást
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Hang
• kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 1 W
• Zenei teljesítmény: 4 W
• Hangerőszabályzó: Analóg hangerőszabályzó
• Kábelek: Fix huzalok

Hangszórók
• Hangszóró erősítés: Mágnesesen árnyékolt LSB
• Szatellithangszórók frekvenciatart.: 80-20000 Hz

Csatlakoztathatóság
• Kábelhosszúság: 50 cm hosszú összekötő kábel
• Kábel típusa: 60 cm hosszú, rögzített USB kábel
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Kényelem
• Bekapcsolás jelzőfény

Áram
• LED állapot-kijelzője: Kék

Rendszerkövetelmények
• PC OS: Windows® 2000 vagy XP
• Processzor: 350 MHz vagy gyorsabb processzor
• RAM memória: 64 MB
• USB: Szabad USB port

Környezetvédelmi adatok
• Környezetbarát jelzés

Csomag tartalma
• Gyors telepítési útmutató

Csomagolásadatok
• Mennyiség: 1
• 12 nc: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Bruttó tömeg: 0 53 kg
• Magasság: 92 mm
• Hosszúság: 265 mm
• Szélesség: 75 mm
• Önsúly: 0 06 kg

Külső kartondoboz
• Mennyiség: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Önsúly: 0 15 kg
• Bruttó tömeg: 2 23 kg
• Hosszúság: 474 mm
• Szélesség: 288 mm
• Magasság: 196 mm
• 12 nc: 908210003404

2. külső kartondoboz
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Önsúly: 0 272 kg
• Mennyiség: 16
• Bruttó tömeg: 9 192 kg
• Hosszúság: 552 mm
• Szélesség: 332 mm
• Magasság: 200 mm
• 12 nc: 908210003404
•

2.0-s multimédiás hangszóró
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