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Zvuk
• Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
• Hudobný výkon: 4 W
• Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie 

hlasitosti
• Káble: Fixné káble

Reproduktory
• Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky 

chránené LSB
• Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 80-20000 Hz

Pripojiteľnosť
• Dĺžka kábla: 50 cm medzi satelitmi
• Typ kábla: Pevný USB kábel 60cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Užitočná funkcia
• Indikátor zapnutého stavu: áno

Napájanie
• Indikačná LED dióda napájania: Modré

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows® 2000 

alebo XP
• Procesor: 350 MHz procesor alebo lepší
• Pamäť RAM: 64 MB
• USB: Voľný port USB

"Green" špecifikácie
• Zelená vlajková loď: áno

Obsah balenia
• Rýchla inštalačná príručka: áno

Údaje o balení
• Množstvo: 1
• 12 NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Hmotnosť brutto: 0 53 kg
• Výška: 92 mm
• Dĺžka: 265 mm
• Šírka: 75 mm
• Hmotnosť obalu: 0 06 kg

Vonkajšia lepenka
• Množstvo: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Hmotnosť obalu: 0 15 kg
• Hmotnosť brutto: 2 23 kg
• Dĺžka: 474 mm
• Šírka: 288 mm
• Výška: 196 mm
• 12 NC: 908210003404

Vonkajší obal 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Hmotnosť obalu: 0 272 kg
• Množstvo: 16
• Hmotnosť brutto: 9 192 kg
• Dĺžka: 552 mm
• Šírka: 332 mm
• Výška: 200 mm
• 12 NC: 908210003404
•
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