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Lyd
• Utgangseffekt (RMS): 2 x 1 W
• Musikkeffekt: 4 W
• Volumkontroll: Analog volumkontroll
• Ledninger: Faste ledninger

Høyttalere
• Høyttalerforbedring: Magnetisk skjermet 

høyttaler
• Frekvensområde, satellitthøyttaler: 80–20000 Hz

Tilkoblingsmuligheter
• Kabellengde: 50 cm mellom satellitter
• Kabeltype: Fast USB-kabel 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Anvendelighet
• Strøm på-indikasjon

Effekt
• LED-indikator for strøm: Blå

Systemkrav
• PC-operativsystem: Windows® 2000 eller XP
• Prosessor: 350 MHz-prosessor eller bedre
• RAM-minne: 64 MB
• USB: Ledig USB-port

Grønne spesifikasjoner
• Grønt flaggskip

Innhold i esken
• Hurtiginstallasjonsveiledning

Emballasjeopplysninger
• Antall: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Bruttovekt: 0,53 kg
• Høyde: 92 mm
• Lengde: 265 mm
• Bredde: 75 mm
• Taravekt: 0,06 kg

Ytre eske
• Antall: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Taravekt: 0,15 kg
• Bruttovekt: 2,23 kg
• Lengde: 474 mm
• Bredde: 288 mm
• Høyde: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Ytre eske 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Taravekt: 0,272 kg
• Antall: 16
• Bruttovekt: 9,192 kg
• Lengde: 552 mm
• Bredde: 332 mm
• Høyde: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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