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Ses
• Çıkış gücü (RMS): 2 x 1 W
• Müzik Gücü: 4 W
• Ses seviyesi kontrolü: Analog Ses Seviyesi 

Kontrolü
• Kablolar: Sabit Kablolar

Hoparlörler
• Hoparlör Güçlendirme: Manyetik Korumalı 

Hoparlörler
• Uydu hoparlör frekans aralığı: 80-20000 Hz

Bağlanabilirlik
• Kablo uzunluğu: Uydular arası 50cm
• Kablo tipi: Sabit USB kablosu 60cm
• USB: USB 1.1, USB 2.0

kolaylıklar
• Güç açık gösterimi

Güç
• Güç LED göstergesi: Mavi

System Gereksinimleri
• PC OS: Windows® 2000 veya XP
• İşlemci: 350 MHz işlemci veya üstü
• RAM hafıza: 64 MB
• USB: Boş USB bağlantı noktası

Çevre Dostu Teknik Özellikler
• Green Flagship

Ambalaj içeriği
• Hızlı kurulum kılavuzu

Ambalaj Verileri
• Miktar: 1
• 12NC: 908210003404
• EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
• Brüt ağırlık: 0.53 kg
• Yükseklik: 92 mm
• Uzunluk: 265 mm
• Genişlik: 75 mm
• Dara ağırlığı: 0.06 kg

Dış Karton
• Miktar: 4
• EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
• Dara ağırlığı: 0.15 kg
• Brüt ağırlık: 2.23 kg
• Uzunluk: 474 mm
• Genişlik: 288 mm
• Yükseklik: 196 mm
• 12NC: 908210003404

Dış Karton 2
• EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
• Dara ağırlığı: 0.272 kg
• Miktar: 16
• Brüt ağırlık: 9.192 kg
• Uzunluk: 552 mm
• Genişlik: 332 mm
• Yükseklik: 200 mm
• 12NC: 908210003404
•
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