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Ljud
• Uteffekt (RMS): 2 x 1 W
• Musikeffekt: 4 W
• Volymkontroll: Analog volymkontroll
• Sladdar: Fasta ledningar

Högtalare
• Högtalare: Magnetiskt avskärmad LSB
• Frekvensområde för satellithögtalare: 80-

20000 Hz

Anslutningar
• Kabellängd: 50 cm mellan satellithögtalarna
• Kabeltyp: Fast USB-kabel på 60 cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

Praktiskt
• Strömkontrollsindikation

Ström
• Lysdiodsvisning för ström: Blå

Systemkrav
• PC OS: Windows® 2000 eller XP
• Processor: 350 MHz processor eller snabbare
• RAM-minne: 64 MB
• USB: Ledig USB-port

Miljöpolicy
• Green Flagship

Förpackningens innehåll
• Snabbinstallationsguide

Förpackningsinformation
• Kvantitet: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Bruttovikt: 0 53 kg
• Höjd: 92 mm
• Längd: 265 mm
• Bredd: 75 mm
• Taravikt: 0 06 kg

Yttre kartong
• Kvantitet: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Taravikt: 0 15 kg
• Bruttovikt: 2 23 kg
• Längd: 474 mm
• Bredd: 288 mm
• Höjd: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Yttre kartong 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Taravikt: 0 272 kg
• Kvantitet: 16
• Bruttovikt: 9 192 kg
• Längd: 552 mm
• Bredd: 332 mm
• Höjd: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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