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Sunet
• Putere de ieșire (RMS): 2 x 1 W
• Putere muzicală: 4 W
• Controlul volumului: Control analogic al 

volumului
• Cabluri: Cabluri fixe

Boxe
• Caracteristici superioare boxe: LSB ecranat 

magnetic
• Interval de frecvenţe satelit: 80-20000 Hz

Conectivitate
• Lungime cablu: 50 cm între sateliţi
• Tip cablu: Cablu USB fix de 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Comoditate
• Indicator alimentare

Alimentare
• LED indicator funcţionare: Albastru

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows® 2000 sau XP
• Procesor: Procesor de 350 MHz sau superior
• memorie RAM: 64 MB
• USB: Port USB gratuit

Specificaţii pentru protecţia mediului
• Produs ecologic Green Flagship

Conţinut ambalaj
• Ghid de instalare rapidă

Informaţii ambalaj
• Cantitate: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Greutate brută: 0.53 kg
• Înălţime: 92 mm
• Lungime: 265 mm
• Lăţime: 75 mm
• Greutate proprie: 0.06 kg

Cutie exterioară
• Cantitate: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Greutate proprie: 0.15 kg
• Greutate brută: 2.23 kg
• Lungime: 474 mm
• Lăţime: 288 mm
• Înălţime: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Cutie exterioară 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Greutate proprie: 0.272 kg
• Cantitate: 16
• Greutate brută: 9.192 kg
• Lungime: 552 mm
• Lăţime: 332 mm
• Înălţime: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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