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Geluid
• Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 1 W
• Muziekvermogen: 4 W
• Volumeregeling: Analoge volumeregeling
• Kabels: Vaste kabels

Luidsprekers
• Luidsprekerverbetering: Magnetisch 

afgeschermde LSB
• Frequentie van satellietluidsprekers: 80 - 

20.000 Hz

Connectiviteit
• Kabellengte: 50 cm tussen satellietluidsprekers
• Type kabel: Vaste USB-kabel van 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Gebruiksgemak
• "Apparaat aan" indicatie

Voeding
• Power LED-indicator: Blauw

Systeemvereisten
• PC-besturingssysteem: Windows® 2000 of XP
• Processor: 350 MHz-processor of hoger
• RAM-geheugen: 64 MB
• USB: Vrije USB-poort

Ecologische specificaties
• Green Flagship

Inhoud van de verpakking
• Snelle installatiehandleiding

Gegevens van de verpakking
• Hoeveelheid: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Brutogewicht: 0,53 kg
• Hoogte: 92 mm
• Lengte: 265 mm
• Breedte: 75 mm
• Gewicht van de verpakking: 0,06 kg

Omdoos
• Hoeveelheid: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Gewicht van de verpakking: 0.15 kg
• Brutogewicht: 2,23 kg
• Lengte: 474 mm
• Breedte: 288 mm
• Hoogte: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Buitenkant doos 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Gewicht van de verpakking: 0,272 kg
• Hoeveelheid: 16
• Bruto gewicht: 9,192 kg
• Lengte: 552 mm
• Breedte: 332 mm
• Hoogte: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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