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Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 1W
• Potência Musical: 4 W
• Controlo do volume: Controlo analógico do 

volume
• Fios: Fios fixos

Altifalantes
• Melhoramento de Altifalante: Protecção 

Magnética LSB
• Limites freq do altifalante satélite: 80-20000 Hz

Conectividade
• Comprimento do cabo: 50 cm entre satélites
• Tipo de cabo: Cabo USB fixo de 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Conveniência
• Indicação de ligado

Corrente
• Indicador LED de energia: Azul

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows® 2000 ou XP
• Processador: Processador de 350 MHz ou 

superior
• memória RAM: 64 MB
• USB: Porta USB livre

Especificações ecológ.
• Topo de Gama Verde

Conteúdo da embalagem
• Manual de instalação rápida

Dados da embalagem
• Quantidade: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Peso bruto: 0.53 kg
• Altura: 92 g mm
• Comprimento: 265 mm
• Largura: 75 mm
• Tara: 0.06 kg

Embalagem exterior
• Quantidade: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Tara: 0.15 kg
• Peso bruto: 2.23 kg
• Comprimento: 474 mm
• Largura: 288 mm
• Altura: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Embalagem exterior 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Tara: 0.272 kg
• Quantidade: 16
• Peso bruto: 9.192 kg
• Comprimento: 552 mm
• Largura: 332 mm
• Altura: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•

Altifalante Multimédia 2.0
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