
aptop nigdy nie brzmiał tak dobrze
L
Przenośn

Najlepsze głoś

małych głośnik

zasilacze czy b

Komp
• Cyfr
• Pona

Słyszy
• Mem
• Głoś
• Wzm

Prawd
• Zam
• Zgo

Łatwo
• Zwa
• W p
• Łatw
• Ekra
!
y dźwięk cyfrowy

niki wysokotonowe i promienniki basów zapewniają jakość dźwięki niespotykaną w tak 

ach. Łatwość podłączenia typu plug and play do portu USB oznacza, że nie są potrzebne 

aterie. Lekkie, wytrzymałe i niewielkie – idealne do każdej torby z laptopem.

uter nigdy nie brzmiał tak dobrze
owy dźwięk zapewnia czysty sygnał i doskonałą jakość
d 75 lat doświadczenia na rynku audio

sz każdy szczegół
brany basowe zwiększające moc dźwięku bez dodatkowego subwoofera
niki wysokotonowe o doskonałej jakości
acniacz cyfrowy klasy „D” to dźwięk wysokiej jakości

ziwe multimedia
ień swoje prezentacje w pokazy multimedialne
dność ze źródłami dźwięku muzyki, gier, filmów i Internetu

ść użytkowania
rta i wytrzymała konstrukcja przydatna w podróży
ełni przenośne
e podłączenie komputera poprzez USB
nowanie magnetyczne eliminuje zakłócenia obrazu na monitorze
 

Philips
Głośniki multimedialne 2.0

DGX320



 

Dźwięk
• Moc wyjściowa (RMS): 2 x 1 W
• Moc muzyczna: 4 W
• Regulacja głośności: Analogowa regulacja 

głośności
• Przewody: Przewody stałe

Głośniki
• Funkcje i cechy dotyczące głośników: Ekranowane 

magnetycznie LSB
• Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 80 – 

20 000 Hz

Możliwości połączeń
• Długość kabla: 50 cm pomiędzy głośnikami
• Typ przewodu: Stały kabel USB, 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Wygoda
• Wskaźnik włączonego zasilania

Zasilanie
• Wskaźnik LED zasilania: Niebieski

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows® 2000 

lub XP
• Procesor: 350 MHz lub szybszy
• Pamięć RAM: 64 MB
• USB: Wolny port USB

Charakterystyka ekologiczna
• Sztandarowe podukty ekologiczne

Zawartość opakowania
• Instrukcja szybkiej instalacji

Dane opakowania
• Ilość: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Waga brutto: 0 53 kg
• Wysokość: 92 mm
• Długość: 265 mm
• Szerokość: 75 mm
• Ciężar opakowania: 0 06 kg

Karton zewnętrzny
• Ilość: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Ciężar opakowania: 0 15 kg
• Waga brutto: 2 23 kg
• Długość: 474 mm
• Szerokość: 288 mm
• Wysokość: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Karton zewnętrzny 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Cieżar opakowania: 0 272 kg
• Ilość: 16
• Waga brutto: 9 192 kg
• Długość: 552 mm
• Szerokość: 332 mm
• Wysokość: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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